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  2010/2011 :السنـــة اجلامعيــــة

  جلنـــــــــــــــــــــــــة املناقشــــــــــــــــــــــة
  ـــةـــــــــــجامعة باتنـــــ  ـــــاــــــــــــــــــــــرئيسـً  م العايلــأستاذ التعلي  انمربوك غضبـ.د.أ
  ــــةـــــــــــجامعة باتنــــ  اـا ومقرّرًــــًـــمشرف  م العايلـأستاذ التعليـ  ــانيصاحل زيــ.د. أ
  ـةـــــــــــجامعة ورقلــ  ـاا مناقشًـــوًـــــــعضـــ  ر ــــــأستـــاذ حماضــ  ـــةقوي بوحنيــــــــ.د
  ــةـــــــــــجامعة عنابــــ  اا مناقشًــــوًـــــــعضـــ  ـــرـــاذ حماضـــــأست  ـاجينـعبد النور .د
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يحٌ، وَالْبَحْثُ عَنْهُ مَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبُهُ وَقَارٌ، وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِفَإِنَّ تَعَلّوْا الْعِلْمَ، تَعَلَّم: ُقال رسول اهلل 
جَنَةِ، وَهُوَ ارُ سُبُلِ أَهْلِ الْ، وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ الَ يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلُهُ ألَهْلِهِ قُرْبَةٌ، ألَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَاللِ وَاحلَرَامِ وَمَنَجِهَادٌ

ى لَعَ حُالَالسِّ، وَاءِرَّالضَوَ اءِرَّى السَلَعَ يلُلِالدَّثُ فِي الْخُلْوَةِ، وَاألَنِيسُ فِي الْوَحْشَة، وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَاْملُحَدِّ
ى هَتَنْيُ، وَمْهلِاِعَفِى بِدَتَقْيُ، وَمْهُارُثَآَ صُتَقْتُ ةًمَائِقَ ةَادَقَ رِيْاخلَ ِيف مْهُلُعَجْيَفَ اماًوَقْأَ هِبِ هُللًّاْ عُفَرْ، يَالءِخِاألَ دَنْعِ نُيْالزَّ، وَاءِدَعْاألَ
يتَانُ البَحْر حِ، وَسٍيَابِوَ بٍلُّ رَطْكُ مْهُلَ رُفِغْتَسْيَ، وَمْهُحُسَمْا تَهَتِحَنِجْأَبِيف خلَّتهم، وَ ةُكَئِالَاملَ بُغَرْ، تَمْهِيِأْى رَلَإِ

مِ، يَبْلُغُ الُعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ وَسِبَاعُ البَرِّ وَأَنْعَامُهُ، ألَنَّ اْلعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ، وَمَصَابِيحُ األَبْصَارِ مِنَ الظُلَ ه،وَهَوَامُ
، امُحَرْاألَ لُوصَتُ هِ، بِامَيَلقِاْ لُدِعْتَ هُتُسَارَدَمُ، وَامَيَصِّالْ لُدِعْيَ يهِفِ رُكُفَتَ، الْةِرَخِاألَخْيَارِ وَالدَرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُنْيَا وَاآلَ

   .اءُيَقِشْاألَ هُمُرَحْيُ، وَاءُدَعَالسُ هُمُهَلْ، يُهُعُابِتَ لُمَلعَاْ، وَلِمَالعَ امُمَإِ وَهُ، وَامِرَاحلَ نَمِ اللُاحلَ فُرَعْيُ هِبِوَ
   يقاًدِّصِ النَّاسَ أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِنيَ مَلِّعَيُلِ مِلْلعِاْ نَمِ اباًبَ مَلَعَتَ نْم :َ قالو

 ¤مْـــا تَقَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْسَّمِيعُ العَلِيــَرَبَن¥
صدق اهلل العظيـــــــــــــــم                                                                                                                                     
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 إىل خايل عبد الرّمحن 



 

  وَعِرْفَــــــــــــــــــــانٌ شُكْـــــــرٌ
ي من الطلبة كمثل هذا العمل املتواضع، ولطاملا نصحت زمالئي ومقربّ ةكر واملديح يف األعمال العلميّلطاملا رفضت اإلطناب يف الشّ

 ا إن مل أقرّعملي سيكون ناقصًوعلى غري عاداتي، شعرت أن ّ ،ةهذه املرّلكين ّ. من هذا العمل رةٍمتأخّ ا هبذه الفكرة لغاية فرتاتٍبذلك، وبقيت مقتنعً
هما على هذا العمل  ال أستحقّ وجمازاةٍ ما قد أحظى بشكرٍي ربّهم ووقتهم، ورأيت أنّأعانوني يف حبثي هذا بنصحهم، دعمجبميل األشخاص الذين 

   :بفضل هذا البحث هو يف احلقيقة أفضل بكثريٍمبفردي، ألن ّ
خالص شكري وعرفاني له نظري  اإلعراب عن إالّ ال يسعينوالذي  فت بالعمل حتت إشرافه،تشرّ الذي الدكتور صاحل زياني األستاذ

اآلن قد استفدت منه بالغ االستفادة كإنسان  تني أمضيتهما إىل حدّج اللّين خالل سنيت ما بعد التدرّوأعرتف أنّنصائحه وتوجيهاته اجلليلة، 
  قبل أن أستفيد منه كأستاذ؛

واجلهد يف املراجعة والتدقيق اللغويَّيْن والذي ال أجد  أستاذي يف مرحلة الثانوي مويلحي علي الذي أخذت منه ومذكّرتي الكثري من الوقت
  نفسي إّال شاكرًا له على كرمه وفضله؛

جناحاتي يف  ا بكلّدين ــ هلمذين أديـن ــ وسأبقى أبوالداي اللّ امـا فقدت اإلرادة يف العمل بدءًكلّوآزرتين اليت محستين " للدائرة العائلية"اشكرً
يف الرتمجة؛ خولة  ووقتٍ ها تركت بصمتها يف هذا العمل بفضل ما بذلته من جهدٍـــّد أناليت من املؤكّليت مل تبخل عليّ بشيء وا ســــارة ة؛حياتي العلميّ

كما ال يفوتين التعبري عن خالص شكري وامتناني خلالتاي خدجية ونصرية  . اللّتان ساندتاني طوال مدّة البحث رغم ما سبّبته هلما من إزعاج" ميمي"و
  لّتني كانتا خري سندٍ وناصح يل طوال حياتي العلميّة؛ال

ذين أمضيت لّج، ويف مقدمتهم أخواي ورفيقاي يف املاجيستري الالذين رافقوني يف مشوار ما بعد التدرّ وكلّ" للدائرة اجلامعية بباتنة"ا شكرً
اليامني بن سعدون وسامل  محزة،  دون أن : ة تكويين بباتنةيل خالل مدّ من أمجل السنوات طوال تكويين اجلامعي وكانا خري سندٍ معهما واحدةً

  ويدة محزاوي عمّا قدمته يل من مساعدة مثينةٍ خالل فرتة البحث؛زميليت جشكر أنسى 
ته يل شكرًا لـسمرية سليمان اليت لن أتردّد يف إضافة امسها على صفحة الغالف لو طلب منّي إضافة اسم ثان إىل امسي  عليها،  نظرًا ملا أسد

  من عون ٍمنقطع النّظري منذ بدء العمل إىل  غاية منتهاه؛
رفيقا ي خالل مشواري اجلامعي بعنابة؛ شكرًا لألستاذ  أخواي عاطف عيساوي ونسيم عفيفي بدءًا ب" للدائرة اجلامعية بعنابة"ا شكرً

  امعة عنابة؛مجال منصر، األستاذة سلوى بن جديد وكلّ أساتذتي وزمالئي بقسم العلوم السياسية جب
ال يسعين إالّ اإلقرار بأنّ هذا البحث كان و  سامهوا يف هذا العمل ال يسمح املقام بذكرهم أصدقاءٌ ،، طلبةأساتذةٌ: كثريون  أشخاصٌ

  .ونقدهم، فال يسعين إالّ أن أعرب هلم عن خالص شكري وعرفاني نظري  حسن صنيعهم أسئلتهم ضافاهتم، إأحسن بفضل 
                                                                                                                                                                                                      

 ـــــامـــــحســـــ

  



 

  مــــــــــــــــــةمقدّ
، عصر التحوّالت السريعة وعصر االعتماد واألقلمة مبجرّد تأمني إقليمها، ففي عصر العوملةال يتحقّق أمن أيّ دولةٍ 

ع، املتبادل بني الدّول واألقاليم يف خمتلف اجملاالت الذي نتج عن كثافة ما حيصل بينها من تدفقّاتٍ واتّصاالتٍ خمتلفة األشكال والطبائ
ة القريبة منها وحتّى البعيدة، تأثّرٌ اشتدّت حدّته أكثر بفعل لفضاءات اجليوسياسيّأصبحت أمون الدّول تتأثّر مبا حيدث حوهلا يف ا

ة، إذ مل يعد ات األمنيّة يف احلركيّوتنامي دور الفواعل غري الدولتيّ) ةٌةٌ وثقافيّةٌ، سياسيّةٌ، اقتصاديّةٌ، بيئيّجمتمعيّ(تعدّد أبعاد األمن 
 بالنسبة للدّول دون ضمان حدٍّ من املتعذّر احلديث عن أمن قوميّ أصبحعن التهديد يضمن احلماية املطلوبة لألمن و البعد اجلغرايفّ

عدم وصول  ني يف األقاليم والدول اجملاورة هلا، أو حتّى البعيدة، يضمن على األقلّأدنى من االستقرار والتوازن اجليوسياسيّ
  .على ما حقّقته يف جمال محاية أمنها التهديدات إىل داخل الدّولة وحيافظ

   وعـرح املوضــــط
ة للدولة اجلزائرية وطول حدوده، ونظرًا لوجود روابط بينه وبني الفضاءات اجليوسياسيّ نظرًا لشساعة اإلقليم اجلغرايفّ

ة دون ربطه هبذه احللقات األمنيّ جزائريّ قوميّة، بدا لنا أنّه من غري املمكن احلديث عن أمن ة واملتوسّطيّة، اإلفريقيّة، العربيّاملغاربيّ
ة أو بريّ(ةٍ مباشرة ة بالنسبة للجزائر، ألنّ األخرية مرتبطةٌ بشكل مباشر بكلّ فضاءٍ من الفضاءات السابقة عرب روابطٍ جغرافيّاحليويّ
خل إقليمها حسّاسًا ملا حيدث من اقتصاديةٍ، إثنيةٍ وغريها، إرتباطٌ أدّى إىل جعل األمن دا-ثقافيةٍ، سوسيو-، سوسيو)حبرية

  . وما يأتي منها من هتديداتٍ ة احمليطة هباةٍ يف الدوائر اجليوسياسيّتفاعالتٍ أمنيّ
حتى احلدود اجلزائرية ــ ككلّ احلدود اجلغرافيّة يف العامل ــ مل تعد عازلةً وأصبحت منذ فرتةٍ طويلةٍ قابلةً لالخرتاق بشدّة 

قد يكون  األعلى، ألنّ الصواريخ الباليستية تتجاهل احلدود وال تعرتف هبا، ومن األسفل، ألنّ العدوّ من الداخل، من اخلارج، من
   .ة اجملاورة لهفاعالً غري دوليتٍ يعيش ضمن إقليم اجلزائر أو على مقربةٍ منه يف األقاليم اجلغرافيّ

 لدراسة منطقة األمن القوميّهو األنسب  سياسيّيبدو لنا أنّ االعتماد على التحديد اجليوإستنادًا على هذا التشخيص، 
لن نقتصر على الدول إنــّنا بتوظيفه . ةولة اجلزائريّإلقليم الدّة احلدود اجلغرافيّاليت تقع ومتتدّ حدودها أبعد بكثري من  اجلزائريّ

من منطلق عدم وجود حدودٍ واضحةٍ احملاذية للجزائر فقط، بل سنذهب أبعد من ذلك إىل األقاليم اجملاورة للدّول احملاذية هلا 
ة االجتاهات لتشمل اإلقليم املغاربي برمّته وجزءًا واسعًا من القارّ يف كلّ ى احلجم اجلغرايف لإلقليم ومتتدملنطقة أمن اجلزائر اليت تتعدّ
ته وجنوحه ديد، عدم شفافيّتعدّد أبعاد الته هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ ثانية، يفرض علينا. ة كذلكطيّاإلفريقية واملنطقة املتوسّ

منذ أفول الثنائية القطبية العاملية استخدام مقاربةٍ  العسكرية-الدولتية، الالقطرية وغري-تدرجييًا وتصاعديًا حنو الطوابع غري
فبسبب هذه اخلصائص، صار من املتعذّر يف جممل األحيان حصر حدود أو حتديد مصدر هتديدٍ حمدقٍ باألمن . ةٍجيوسياسيّ

  .ة عقّدت أكثر من الطبيعة العالئقيّة لألخريجغرافيا، وهي وضعيّ ائرياجلز
املتاخم له تؤكّد كذلك احلاجة امللحّة إىل  ة واإلقليم الصحراويّهذا، وإنّ موقع، إمكانات وموارد إقليم الدّولة اجلزائريّ

-ذاته رهانًا بالنسبة لفواعل جيوسياسية دولتيةفمن ناحية، يشكّل اإلقليم اجلزائري يف حدّ . املقاربة اجليوسياسية يف حبثنا
حتاول التدخّل فيه أو حتّى السيطرة على بعض أجزائه ومراقبتها ) كاجلماعات اإلرهابية(حديثة -وغري دولتية) دول(كالسيكية 



 

اجلزائر بالنتيجة  ة اليت منحتحبكم نشأة بعض التهديدات فيه وصدورها عنه، وثقله وإمكاناته اجليوسرتاتيجيّ) املغرب األقصى(
 الساحليّ-ة للفضاء الصحراويّية اجليوسرتاتيجيّاألمهّ تعاظمومن ناحيةٍ أخرى، شكّل  .ثقالً يف خمتلف الدوائر اليت تنتمي إليها

، جماالً لتنافس )البرتول واليورانيوم بالدرجة األوىل(املتاخم للجزائر يف السنوات األخرية، بالنّظر إىل املوارد اليت حيتويها وخيفيها 
ــ حتّى من خارج إقليم تلك املوارد ــ يبحث كلٌ منها عن احلصول عليها نظرًا لتعلّق أمنه  واضح بني عدّة فواعل جيوسياسيّ

املستقبل هبا، هذا التقاسم، الذي يبحث عن العدالة لكن دون أن يتوصّل إليها أبدًا، يولّد وحيفّز صراعات مصاحل قد  يف الطاقويّ
ةٍ تنبثق عنها حاالت عداوةٍ، نزاع أو حتّى مواجهةٍ بني اجلزائر ــ الرافضة أليّ وجود أجنيب ضمن هذا اإلقليم ــ وعدّة فواعل دولتيّ

  .الذي يعترب أمرًا طبيعيًا يف العالقات الدولية أخرى بعيدًا عن التنافس
ة ات األمنيّقليلةً جدا، أي عرب حتديد تأثّره بالتفاعالت واحلركيّ هبذا الطّرح األمن اجلزائريّ تدرساليت  ألدبياتاوتعدّ 
فانطالقًا من اطالعاتنا على بعض الدراسات اليت أجريت حول . والدّويل منطلقةً منه كمتغيّر مستقلّ للدراسة ببعديها اإلقليميّ

ة دون أن حتدّد تأثّره هبذه ة اإلقليميّأنّها يف جمملها تدرسه إمّا كمؤثّر على البيئات األمنيّ انتباهنا ، أثاراجلزائريّ األمن القوميّ
ة اليت ارتكزت على احتمال انتشار األزمة األمنيّ" أثر الدومينو"تلك اليت تبنّت فكرة  باألخصّ البيئات، وهذه الدراسات هي

ة سنوات التسعينيات يف كافّة اإلقليم املغاربي وتتايل سقوط دوله يف دوامة العنف اإلسالماوي، وإمّا بالرتكيز على دائرةٍ اجلزائريّ
تلفة التفاعالت والتقاطعات بني الدوائر املخفهي تعاني من نقص يف حتليل ايل التّوب، الدوائر األخرى واحدةٍ من دوائره وإغفال

كحلقةٍ من  خالصة القول، أنّ جممل تلك الدراسات تركّز على األمن اجلزائريّ. اجلزائِرِيَيْنْ وانعكاس ذلك على األمن والسلوك األمينّ
يؤثّر  وال تفرده بالبحث والدراسة كمتغيّر مستقلّ) طيّةٍةٍ ومتوسّةٍ، إفريقيّبيّةٍ، عرمغاربيّ(ةٍ خمتلفةٍ احللقات ضمن فضاءاتٍ جيوسياسيّ

  .الفضاءاتعلى ويتأثّر بالبيئة األمنية هلذه 
ات السابقة والتقديم الذي سبقها، تكَوَّن لدينا طرحٌ ملوضوع دراستنا نراه جديدًا هو من منطلق هذه القراءة لألدبيّ

بأنّ كلّ واحدةٍ  قناعةً منّا ةوالرتكيز على كيفية تأثّره مبا حييط به من دوائر جيوسياسيّ كمتغيّر مستقلّ االنطالق من األمن اجلزائريّ
اإلقليمية والدولية اليت تؤثّر ال حمالة على األمن اجلزائري وبأنّ  جملموعة من التفاعالت والتهديدات وعاءٍمن تلك الدوائر هي مبثابة 

ة بني خمتلف الدوائر دورٌ بارز يف ة واالسرتاتيجيّللتفاعالت والتقاطعات األمنيّ نّمبعزل عنها، كما أ دراسة األخري ال ميكن أن تتمّ
ة ضمن الفضاءات اليت ة وغري التعاونيّيف تفسري أفعاهلا األمنية واالسرتاتيجية التعاونيّ ة وكذاة للدولة اجلزائريّصياغة العقيدة األمنيّ

 اجلزائريّ ة ومدى تأثّر األمن القوميّ، حناول يف هذه الدراسة مناقشة كيفيّإذن. تنتمي إليها واليت سنحاول حتديدها يف ختام حبثنا
منية بالدوائر اجليوسياسية احمليطة به، أي بدراسة طبيعة التهديدات اآلتية منها؛ مكانة كلّ دائرة من الدوائر ضمن الشواغل األ

من خطورهتا على  التهديدات اآلتية منه واحلدّ ة لتأمني ومراقبة جوارها اجليوسياسي ولتحييدة واجلهود اجلزائريّولة اجلزائريّللدّ
على احلقبة التارخيية اليت بدأت منذ املنعطف التارخيي الذي شهدته اجلزائر يف أواخر الثمانينيات  أمنها، مكرّسني جهدنا البحثيّ

  .واليت كانت أكرب مظاهره تبنّيها لليربالية وولوجها للتعدّدية وهو ما كان له بالتأكيدٌ انعكاساتٌ على أمنها القومي التسعينياتوبداية 
   ـة املوضـــــوعيّأمه

رجة األوىل بأحد أهمّ املواضيع بالنسبة للدول ودارسي العالقات ته ألنــّه مرتبط بالدّيكتسب موضوع دراستنا أمهيّ
امللهمني للنظرية الواقعية احلديثة إىل غاية ) هوبز، ميكيافيلي(فمنذ إسهامات املفكّرين األوائل . وهو موضوع األمنيف الراهن ة الدوليّ



 

ا فأمّا االجتاه األول فريى أنّ األمن هو القيمة العلي. مازال النقاش يدور بني اجتاهني حول أمهّية األمناملفكّرين والنظريات املعاصرة، 
يس اليت تضّحي من أجلها الدول واألفراد بباقي القيم وتكرّسها يف سبيله، وأمّا االجتاه الثاني فريى أنّ األمن قيمةٌ مهمّة فقط لكنّه ل

ية األمن القصوى، فسواء كان يف قمّة هرم كهذا هو يف حدّ ذاته برهانٌ على أمهّ د وجود نقاشأمّا حنن فمنطلقنا هو أنّ جمرّ. األهمّ
  . ولويات أو يف مرتبة أدنى بقليل، يكفي أنّ هناك اتفاقًا بأنّ األمن مهمٌّاأل

ولة، ةً لألمن غري الدّةٍ ووحداتٍ مرجعيّوبعد توسيع مفهوم األمن وأبعاده، وتأكيد وجود هتديدات أخرى غري عسكريّ
وتعزّزت مكانته ضمن األولويات األبدية بة للدّول ية األمن بالنس، اشتدّت أمهّوهو التوسيع الذي أهلم فيما بعد فكرة األمن اإلنسانيّ

أمّا من الناحية األكادميية، فإنّ توسيع مفهوم . السرتاتيجيات الدول، وحافظ على دوره كعامل الزم يف تفسري سلوكاهتا اخلارجية
بل األمن أفضى إىل توسيع جمال الدراسات األمنية اليت أصبحت من أبرز وأهمّ املواضيع على اإلطالق يف العالقات الدولية، 

  . وصارت تشكّل الشقّ األكرب منها
فمن زاوية أوىل، تنتمي دراستنا . ا من عدّة زوايامن خالل ما سبق، تتّضح لنا درجة األمهّية العلمية والعملية لدراستن

ومن زاوية ثانية، ترتبط باألمن . ة يف الزمن املعاصر وهو جمال الدراسات األمنيةإىل واحدٍ من أهم جماالت علم العالقات الدوليّ
ومن . اجلزائرية... ، اهلويةا كالبقاء، االستقالل واحلفاظ على وجود الدولة، الشعبةً جداجلزائري الذي يتضمن معاني حيويّ

بأبعاده املختلفة باستخدام  نه من حماولةٍ لتحليل األمن القومي اجلزائرييتها حبكم ما تتضمّتكتسي هذه الدراسة أمهّزاويةٍ ثالثةٍ 
ت اليت يفرضها املوقع ياالتحدّ ةٍ بالنسبة للجزائر ثمّ رصدةٍ اسرتاتيجيّةٍ ودوليّمفاهيم وأُطُر نظريّةٍ حديثة عرب ربطه حبلق إقليميّ

فتعترب دراستنا  ا من زاويةٍ رابعةٍ،أمّ. وتعزيزه للجزائر وتأثري ذلك على اسرتاتيجيتها يف احلفاظ على أمنها القوميّ اجليوسياسيّ
 على األمن القوميّةٍ ةٍ ودوليّة إقليميّة حماور اسرتاتيجيّية من عدّمن خالهلا التأكيد على ثقل التأثريات املتأتّ ة ألنّنا سنحاولمهمّ

ت جمموعة اجلزائري، سواء كانت سلبيةً أم إجيابيةً، بتحديد األمهّية اخلاصّة لكلّ واحدٍ منها وذلك بالرتكيز على حقبة تارخييةٍ أدّ
  .ومية والعاملية اليت جرت خالهلا إىل زيادة انشغال اجلزائر باألبعاد اخلارجية ألمنها القرات احمللّية، اإلقليميّمن املتغيّ

   أسباب اختيار املوضوع
للطلبة، األساتذة، الباحثني، األكادمييني،  والبحثيّ أين يرتكّز اجلهدان العلميّ خبالف العديد من الدول ــ السيما املتقدّمة ــ

كيد الفاعلني مراكز الدراسات وعلب التفكري على مواضيع ختدم مشاريع دوهلم وجمتمعاهتم عرب تقديم النقد واحللول اليت تفيد بالتأ
 ني وصنّاع القرار يف رسم االسرتاتيجيات وتصحيح األخطاء، جند أنّ ذلك اجلهد يف اجلزائر بعيدٌ عن حاجات ومقتضياتالرمسيّ

وإنّ . بشتّى جتليّاته، بل قد يكون يف كثري من األحيان مكرّسا يف مواضيع ال تقدم له أيّ إضافة وال تفيده البتّة الواقع اجلزائريّ
إذ ال . اجلزائري كان السبب األول الذي دفعنا إىل اختيار البحث يف هذا املوضوع انعكاس هذه احلالة على موضوع األمن القوميّ

ة ة اإلقليميّحتوّالته، تعدّد أبعاده وروابطه بالديناميكيات األمنيّ( اجلزائري موضوع األمن القوميّ نية يف اجلزائر شاسعةً بتزال اهلوّ
  . به الذي يبقى ضعيفًا وغري كافٍ واألكادمييّ ذو القيمة الكبرية واالهتمام العلميّ) ةوالدوليّ

كأحد املواضيع احليويّة  مبوضوع األمن القوميّ مثل تلك احلالة ال تساهم لألسف يف إثراء الرصيد املعريف والنظري اخلاصّ
البحث يف موضوع األمن القوميّ اجلزائري ناشدين املسامهة يف  احلالة الرغبة يف ولقد حفّزت فينا هذه. بالنسبة للجزائر ومستقبلها



 

ذا املوضوع القيّم وأن تكون أرضيةً هلذا املوضوع وأن تكون دراستنا سببًا يف إثارة انتباه الباحثني هل والنظريّ اإلثراء املعريفّ
   .لدراسات أكثر وأعمق يف املستقبل

هذا، وشكّلت جدّة املوضوع دافعًا آخر لنا للبحث فيه، إذ يعترب موضوع األمن موضوعًا راهنًا يف العلوم السياسية 
ة كما أنّ اقتناعنا بالطبيعة العالئقيّ. ئروالعالقات الدولية، وشئنا أن تكون إضافتنا ــ حبكم اختصاصنا وانتمائنا ــ خاصّة باجلزا

ة اليت تنتمي إليها شكّل اجليوسياسيّ ة للجزائر ال يتأتّى دون االعتماد على األطرفهم االسرتاتيجية األمنيّ اجلزائري وبأنّ لألمن القوميّ
إىل معرفة كيفية تأثّر األمن القومي مربرًا آخر لنا الختيار هذا املوضوع، إذ نطمح بواسطة هذه الدراسة إىل الوصول يف األخري 

  .مبجريات الفضاءات اجليوسياسية احمليطة به) الدولة، اجملتمع، الفرد(اجلزائري مبختلف أبعاده وبكافّة مستوياته 
  إشكالية الدراسة

ومرجعيّاته ــ يتحدّد تأثّر أمن اجلزائر القومي ــ بشتّى قطاعاته كيف : مسارنا البحثي من اإلشكالية التاليةننطلق يف   
اليت حتصل فيما ) سيما ذات البعد التعاوني(والتفاعالت األمنيّة ) اجلديدة والتقليديّة(وسلوكها األمينّ واالسرتاتيجيّ بالتهديدات 

  ةٍ منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين؟حييط وتنتمي إليه من دوائرٍ جيوسياسيّ
   ـــاتـــــــــــالفرضيــ
اجلزائر إجيابيًا باألمن، االستقرار والتعاون األمين ضمن الدوائر اجليوسياسية اليت تنتمي إليها وحتيط  إمّا أن تتأثّر :األوىلالفرضية 

تتأثّر  وإعطائها قدرةً وفعّاليةً أكرب يف مواجهة التهديدات اجلديدة، وإمّا أن هبا فتكون هذه الدوائر عامالً لتعزيز وتقوية أمنها القوميّ
سلبيا بالال أمن والال استقرار يف تلك الدوائر فتكون األخرية مصدرًا للتهديد وبالتايل عامالً من عوامل إضعاف أمنها أو سببًا يف 

  .إبقاء وتأجيج حالة انكشافها األمين
ة إلحدامها هتدّد حاليّ مستحكمًا نتيجة جتارب تارخييّةٍ تدعمها سلوكاتٌ) أو دول(إذا كان العداء بني دولتني  :الثانية الفرضية

األمن الصّلب لألخرى، فمن األرجح أن ال تقود ال التهديدات الليّنة والعابرة لألوطان مبا تستدعيه من تعاون متعدّدِ األطراف، وال 
   .نفسه من التهديدردود أفعاهلما جتاه النّوع ة أو توحيد إجراءات بناء الثّقة إىل توحيد مدركاهتما للتهديد أو تغيري هويتهما األمنيّ

ومؤثّرًا  ة مصدرًا لتهديدٍ صلب، وجوديّ وحمدقٍ ألمن اجلزائرمن الدوائر اجليوسياسيّ) أيّ دائرةٍ(كلّما كانت دائرةٌ : ثالثةالفرضية ال
حضورها ضمن على مكانتها اإلقليمية والدولية ــ سيما إذا اعتمدنا على الدولة كمرجعيّةٍ ــ كلّما زاد االهتمام هبا وتعاظم 

   .الشواغل واالسرتاتيجية األمنية للدّولة اجلزائرية والعكس صحيحٌ
  املقاربة املنهجية للدراسة

  : ا يليممّ مركّبةٍ ةٍمنهجيّ دراسة هذا املوضوع استخدام مقاربةٍمنا  اقتضت
يف خمتلف أطواره، سواء عند حتديد مسار  ةٍوحوادث تارخييّ ناتٍااالعتماد على بي ا موضوع الدراسةيقتضي منّ: تارخييالنهج امل

لبعض تطوّر الدراسات األمنية ومفهوم األمن، تطوّر اإلدراك واالهتمام اجلزائرِيَيْنْ بكلّ دائرةٍ من الدوائر، حتديد اخللفيّة التارخيية 
ذ ال ميكن دراسة هذه العناصر يف التهديدات، أو يف رصد وحتليل التطوّر التارخيي للعقيدة واالسرتاتيجية األمنيتني للجزائر، إ



 

من هذا املنطلق، وظّفنا املنهج . احلاضر دون الرجوع إىل ماضيها، وباألخصّ العقود الثالثة األوىل اليت تلت استقالل اجلزائر
مبوضوعنا واليت إلجراء دراسةٍ حتليليّةٍ نقديّةٍ لبعض البيانات واحلوادث من تاريخ اجلزائر املعاصر ذات الصلة الوثيقة  التارخييّ

وإن كنّا قد ركّزنا يف دراستنا على آخر  .استطعنا عربها التوصّل إىل جمموعةٍ من االستنتاجات اليت أفادتنا يف مسار دراستنا
  .عشريتني من تاريخ اجلزائر، فإنّ هناك من الوقائع واحلوادث ما ال ميكن فهمه وتفسريه دون الرجوع يف التاريخ أبعد من ذلك

أوّالً، املقارنة الداخلية بتحديد أوجه التشابه واالختالف بني . ستدعي حبثنا املقارنة الداخلية واخلارجيةي :قارناملنهج امل
كلّ دائرةٍ من دوائر األمن القوميّ اجلزائريّ وكذا املقارنة بني حترّكات اجلزائر ضمن كلّ دائرة أثناء الفرتة  تفاعالت، فواعل وهتديدات

عرب املقارنة يف بعض احلاالت بني حوادث تنتمي إىل أحقاب : ثانيًا، املقارنة اخلارجية. إىل اآلن 1989الزمنية املمتدّة من سنة 
نوع من املقارنة باخلصوص يف حتديد أوجه االختالف بني الظروف احمللّيّة، اإلقليمية والدولية قبل وسنوظّف هذا ال. زمنيّةٍ خمتلفةٍ
  . كشف أمناط التطوّر يف العقيدة األمنيّة للجزائر وتطوّر تعاملها مع فعاليات، مهدّدات وفواعل كلّ دائرةٍ ويف ،1989وبعد سنة 

اليت استقيناها من بعض املقتطفات من خطابات املمثّلني  حليل الكيفي للبياناتنستخدم هذا املنهج يف الت :منهج حتليل احملتوى
الرمسيّني للدّولة اجلزائريّة والناطقني بامسها، مقاطع من نصوص الوثائق الرمسيّة وكذا مضامني مبادرات الشراكة والتعاون يف اجملال 

التصوّرات األمنيّة للدّولة اجلزائريّة، وبالتّايل الوصول إىل حتديد األمينّ اليت تنخرط فيها اجلزائر، وهذا بغرض معرفة األفكار و
  . وأولوّياهتا األمنيّة، ومبادئ وأهداف عقيدهتا األمنيّة مدركاهتا للتهديد، شواغلها

   ةــــتربير بنية اخلطّ
 وقد قسّمنا . حاولنا وضع خطّةٍ لدراستنا تَحَرّينَا فيها قدر االستطاعة اإلحاطة مبختلف جوانب إشكالية موضوعنا

تركزّ جهدنا يف الفصل األوّل على حتليل وتوضيح أهمّ املفاهيم . فصل نظريّ وفصالن تطبيقيان: دراستنا إىل ثالثة فصول
انطلقنا بتحديد وحتليل ما حصل من مراجعاتٍ نظريّةٍ ملفهوم األمن والنقاشات بني . ستناواملقاربات النظريّة اليت وظّفناها يف درا

نظريّات العالقات الدولية حول هذا املفهوم وباألخص بعد ازدهار الدراسات األمنيّة منذ مطلع العقد الثامن من القرن العشرين 
ومبا أنّ موضوع دراستنا مرتبط باألبعاد اإلقليميّة ). الثنائية القطبية(ا واليت تعزّزت أكثر بعد هناية احلرب الباردة وزوال نظام يالط

لألمن اجلزائري، ارتأينا ختصيص مبحثٍ لتحديد املقصود بالدوائر اجليوسياسيّة لألمن عرب ربطها باملقاربات النظريّة اليت درست 
ودور األفكار، القيم واملبادئ يف صياغة مدركات هتديد  وحبكم حموريّة العقيدة األمنية يف دراستنا. األمن يف مستواه اإلقليمي

الدّول واسرتاتيجيّاهتا األمنيّة، خصّصنا املبحث الرابع من هذا الفصل لدراسة العقيدة األمنية ودورها يف تفسري الوقائع وحتديد 
  . اسرتاتيجيّات الدول األمنية

راسة ــ ولتحاشي الوقوع يف التكرار، مل نفرد كلّّ دائرةٍ من ولتجنّب التضخّم يف عدد فصول اخلطّة ــ وبالتايل حجم الد
دوائر األمن القوميّ اجلزائر بفصل، بل اعتمدنا معيارًا آخر يف التقسيم هو ختصيص فصل لدراسة الدوائر اليت نشأ االعتماد األمينّ 

مباشر، وفصل لدراسة الدائرة املتوسطيّة باعتبارها املتبادل بينها وبني اإلقليم اجلزائري يف األصل نتيجة وجود رابطٍ جغرايفّ بريّ 
وقد استطعنا . الدائرة الوحيدة اليت نشأت عالقة األمن اجلزائري هبا نتيجة وجود رابطٍ جغرايف حبريّ مباشر بني اجلزائر واملتوسّط

  .ت كلّ دائرةٍ من الدوائر األخرى منفردةًاملوازنة بني الفصلني ألنّ جمال وتفاعالت الدائرة املتوسطيّة أوسع بكثريٍ من جمال وتفاعال



 

من هذا املنطلق، شرعنا يف الفصل الثاني يف عرض وحتليل التفاعالت األمنيّة ضمن الدوائر اجليوسياسيّة الربيّة لألمن  
حتديد جمال كلّ من يف املبحث األوّل، حاولنا  .القوميّ اجلزائري وتأثريها عليه، وهي باألساس الدائرتان املغاربيّة واإلفريقيّة

الدائرتني ومكانة اجلزائر منهما باالعتماد على معايري جيوسياسيّةٍ ثمّ توضيح موقعهما من االهتمام األمينّ واالسرتاتيجيّ اجلزائري 
ألمن القومي باالرتكاز على اخللفية التارخيية هلذا االهتمام، كما بينّا يف املبحث نفسه تطوّر وواقع العالقة بني األمن اجلزائري وا

يف املبحث الثاني، وحبكم . العربي بغرض توضيح احلجج اليت اعتمدنا عليها يف عدم التطرّق إىل الدائرة العربية يف دراستنا هذه
حموريّة التهديدات يف موضوعنا ــ واليت تعترب املؤثر األول على أمن اجلزائر والدافع الرئيس إلثارة انشغاهلا بالدوائر اجليوسياسية 

صادرة حمليطة هبا ــ حاولنا يف املبحثني الثاني والثالث حصر املهدّدات التقليدية واحلديثة، الصلبة والليّنة، لألمن القوميّ اجلزائريّ الا
اجلزائر األمنية  عن الدائرتني املغاربية واإلفريقية منذ العقد األخري من القرن املنصرم، لنصل يف املبحث األخري إىل حتديد مقاربة

اإلقليمية يف التفاعالت األمنيّة املغاربيّةِ؛ وعالقتها -وحبكم الدور احملوريّ للقوى فوق. اسرتاتيجيتها يف مواجهة تلك املهدّداتو
املباشرة بقوى املنطقة وتأثريها البارز يف ميزان القوى اإلقليمي، كان لزامًا علينا ختصيص مطلب من املبحث األخري من هذا الفصل 

  . مل اجلزائري مع احلضور االسرتاتيجي األمريكي والفرنسي ضمن الدائرتيـن املغاربية واإلفريقيةالتعالتحليل 
طية والدائرة املتوسّ والتأثري بني األمن القوميّ اجلزائريّ أمّا يف الفصل الثالث، فعملنا على حتديد وحتليل عالقة التأثّر

صر نوضّح فيه كيف شكّل اإلقليم املتوسطيّ رهانًا للفاعلني يف املبحث األول، وبعد عرض خمت. مبعناها اجليوسياسي
اجليوسياسيّني على مرّ التاريخ، وكيف أنّ اجلزائر كانت يف قلب التفاعالت املتوسّطيّة منذ القدم، قمنا بتبيني الروابط بني األمن 

ة وكذا جمموعةٍ من التهديدات اليت أدّت أمنيّ-جليوة واطية واليت نشأت عن جمموعةٍ من العوامل اجليوسياسيّاجلزائري والدائرة املتوسّ
اجلزائر يف خمتلف بنى األمن والتعاون  ويعترب اخنراط. مع الوقت إىل تبلور االهتمام اجلزائري هبذه الدائرة وتكرّسه يف الوقت احلايل

منذ مستهلّ العشرية  )دوالً ومؤسّساتٍ(ة طي اليت اقرتحت مببادراتٍ من فواعل الضفّة الشماليّاملتوسّ اخلاصّة بالفضاء اجليوسياسيّ
األخرية من القرن العشرين مظهرًا أساسيا الهتمامها بالبعد املتوسّطي ألمنها، وهو ما حاولنا تبيانه يف املباحث الثاني، الثالث 

ة وكيف تطوّرت هذه العالقة األطلسيّ-ةة واجلزائريّجزائريّ-والرابع اليت جند فيها حتليالتٍ مفصّلةً للبعد األمينّ من العالقات األورو
أمّا املبحث األخري، ونظرًا أنّ العقيدة األمنية اليت تدافع عنها اجلزائر ضمن خمتلف األطر . ةمن التهديد إىل الشراكة األمنيّ

طيا املشرتك متوسّ واحدةٌ، فقد خصّصناه لتوضيح رؤية اجلزائر ملسائل االنشغال والتهديد األمينّ ة للحوار والتعاون األمينّطيّاملتوسّ
  .وما هي احللول اليت تقرتحها ملواجهتها، هذا بعد حتديد مبادئ ومرتكزات التصوّر اجلزائريّ لألمن يف املتوسط

عناصر عديدةٍ غري مطروقةٍ يف موضوع مهمّ وسوف يف األخري، نطمح أن تشكّل دراستنا هذه إضاءةً جيّدةً وجديدةً ل
يبقى كذلك حبكم ما حيظى به بالتأكيد من انشغال بالنسبة للباحثني والسياسيني يف الراهن ويف املستقبل يف ظلّ احلراك املتواصل يف 

  .الكمال هلل وحدهوحسبنا إن أخطأنا أن . البيئات اجليوسياسية األمنية اليت تنتمي إليها اجلزائر أو القريبة منها
  
  
  



 

  مــــــــــــــــــةمقدّ
، عصر التحوّالت السريعة وعصر االعتماد واألقلمة ال يتحقّق أمن أيّ دولةٍ مبجرّد تأمني إقليمها، ففي عصر العوملة

خمتلفة األشكال والطبائع، املتبادل بني الدّول واألقاليم يف خمتلف اجملاالت الذي نتج عن كثافة ما حيصل بينها من تدفقّاتٍ واتّصاالتٍ 
ة القريبة منها وحتّى البعيدة، تأثّرٌ اشتدّت حدّته أكثر بفعل أصبحت أمون الدّول تتأثّر مبا حيدث حوهلا يف الفضاءات اجليوسياسيّ

ة، إذ مل يعد ات األمنيّحلركيّة يف اوتنامي دور الفواعل غري الدولتيّ) ةٌةٌ وثقافيّةٌ، سياسيّةٌ، اقتصاديّةٌ، بيئيّجمتمعيّ(تعدّد أبعاد األمن 
 بالنسبة للدّول دون ضمان حدٍّ من املتعذّر احلديث عن أمن قوميّ أصبحعن التهديد يضمن احلماية املطلوبة لألمن و البعد اجلغرايفّ

عدم وصول  ني يف األقاليم والدول اجملاورة هلا، أو حتّى البعيدة، يضمن على األقلّأدنى من االستقرار والتوازن اجليوسياسيّ
  .التهديدات إىل داخل الدّولة وحيافظ على ما حقّقته يف جمال محاية أمنها

   وعـرح املوضــــط
ة للدولة اجلزائرية وطول حدوده، ونظرًا لوجود روابط بينه وبني الفضاءات اجليوسياسيّ نظرًا لشساعة اإلقليم اجلغرايفّ

ة دون ربطه هبذه احللقات األمنيّ جزائريّ بدا لنا أنّه من غري املمكن احلديث عن أمن قوميّة، ة واملتوسّطيّة، اإلفريقيّة، العربيّاملغاربيّ
ة أو بريّ(ةٍ مباشرة ة بالنسبة للجزائر، ألنّ األخرية مرتبطةٌ بشكل مباشر بكلّ فضاءٍ من الفضاءات السابقة عرب روابطٍ جغرافيّاحليويّ
إثنيةٍ وغريها، إرتباطٌ أدّى إىل جعل األمن داخل إقليمها حسّاسًا ملا حيدث من اقتصاديةٍ، -ثقافيةٍ، سوسيو-، سوسيو)حبرية

  . وما يأتي منها من هتديداتٍ ة احمليطة هباةٍ يف الدوائر اجليوسياسيّتفاعالتٍ أمنيّ
بلةً لالخرتاق بشدّة حتى احلدود اجلزائرية ــ ككلّ احلدود اجلغرافيّة يف العامل ــ مل تعد عازلةً وأصبحت منذ فرتةٍ طويلةٍ قا

قد يكون  من الداخل، من اخلارج، من األعلى، ألنّ الصواريخ الباليستية تتجاهل احلدود وال تعرتف هبا، ومن األسفل، ألنّ العدوّ
   .ة اجملاورة لهفاعالً غري دوليتٍ يعيش ضمن إقليم اجلزائر أو على مقربةٍ منه يف األقاليم اجلغرافيّ

 لدراسة منطقة األمن القوميّهو األنسب  يبدو لنا أنّ االعتماد على التحديد اجليوسياسيّخيص، إستنادًا على هذا التش
لن نقتصر على الدول إنــّنا بتوظيفه . ةولة اجلزائريّإلقليم الدّة احلدود اجلغرافيّاليت تقع ومتتدّ حدودها أبعد بكثري من  اجلزائريّ

ك إىل األقاليم اجملاورة للدّول احملاذية هلا من منطلق عدم وجود حدودٍ واضحةٍ احملاذية للجزائر فقط، بل سنذهب أبعد من ذل
ة االجتاهات لتشمل اإلقليم املغاربي برمّته وجزءًا واسعًا من القارّ يف كلّ ى احلجم اجلغرايف لإلقليم ومتتدملنطقة أمن اجلزائر اليت تتعدّ
ته وجنوحه تعدّد أبعاد التهديد، عدم شفافيّ ومن جهةٍ ثانية، يفرض علينا هذا من جهةٍ،. ة كذلكطيّاإلفريقية واملنطقة املتوسّ

منذ أفول الثنائية القطبية العاملية استخدام مقاربةٍ  العسكرية-الدولتية، الالقطرية وغري-تدرجييًا وتصاعديًا حنو الطوابع غري
حدود أو حتديد مصدر هتديدٍ حمدقٍ باألمن  فبسبب هذه اخلصائص، صار من املتعذّر يف جممل األحيان حصر. ةٍجيوسياسيّ
  .ة عقّدت أكثر من الطبيعة العالئقيّة لألخريجغرافيا، وهي وضعيّ اجلزائري

املتاخم له تؤكّد كذلك احلاجة امللحّة إىل  ة واإلقليم الصحراويّهذا، وإنّ موقع، إمكانات وموارد إقليم الدّولة اجلزائريّ
-فمن ناحية، يشكّل اإلقليم اجلزائري يف حدّ ذاته رهانًا بالنسبة لفواعل جيوسياسية دولتية. ااملقاربة اجليوسياسية يف حبثن

حتاول التدخّل فيه أو حتّى السيطرة على بعض أجزائه ومراقبتها ) كاجلماعات اإلرهابية(حديثة -وغري دولتية) دول(كالسيكية 



 

ة اليت منحت اجلزائر بالنتيجة ه، وثقله وإمكاناته اجليوسرتاتيجيّحبكم نشأة بعض التهديدات فيه وصدورها عن) املغرب األقصى(
 الساحليّ-ة للفضاء الصحراويّية اجليوسرتاتيجيّاألمهّ تعاظمومن ناحيةٍ أخرى، شكّل  .ثقالً يف خمتلف الدوائر اليت تنتمي إليها

، جماالً لتنافس )البرتول واليورانيوم بالدرجة األوىل(املتاخم للجزائر يف السنوات األخرية، بالنّظر إىل املوارد اليت حيتويها وخيفيها 
ــ حتّى من خارج إقليم تلك املوارد ــ يبحث كلٌ منها عن احلصول عليها نظرًا لتعلّق أمنه  واضح بني عدّة فواعل جيوسياسيّ

املستقبل هبا، هذا التقاسم، الذي يبحث عن العدالة لكن دون أن يتوصّل إليها أبدًا، يولّد وحيفّز صراعات مصاحل قد  يف الطاقويّ
ةٍ تنبثق عنها حاالت عداوةٍ، نزاع أو حتّى مواجهةٍ بني اجلزائر ــ الرافضة أليّ وجود أجنيب ضمن هذا اإلقليم ــ وعدّة فواعل دولتيّ

  .الذي يعترب أمرًا طبيعيًا يف العالقات الدولية أخرى بعيدًا عن التنافس
ة ات األمنيّقليلةً جدا، أي عرب حتديد تأثّره بالتفاعالت واحلركيّ هبذا الطّرح األمن اجلزائريّ تدرساليت  ألدبياتاوتعدّ 
عض الدراسات اليت أجريت حول فانطالقًا من اطالعاتنا على ب. والدّويل منطلقةً منه كمتغيّر مستقلّ للدراسة ببعديها اإلقليميّ

ة دون أن حتدّد تأثّره هبذه ة اإلقليميّأنّها يف جمملها تدرسه إمّا كمؤثّر على البيئات األمنيّ انتباهنا ، أثاراجلزائريّ األمن القوميّ
ة اليت ارتكزت على احتمال انتشار األزمة األمنيّ" أثر الدومينو"تلك اليت تبنّت فكرة  البيئات، وهذه الدراسات هي باألخصّ

ة سنوات التسعينيات يف كافّة اإلقليم املغاربي وتتايل سقوط دوله يف دوامة العنف اإلسالماوي، وإمّا بالرتكيز على دائرةٍ اجلزائريّ
تلفة التفاعالت والتقاطعات بني الدوائر املخفهي تعاني من نقص يف حتليل ايل وبالتّ، الدوائر األخرى واحدةٍ من دوائره وإغفال

كحلقةٍ من  خالصة القول، أنّ جممل تلك الدراسات تركّز على األمن اجلزائريّ. اجلزائِرِيَيْنْ وانعكاس ذلك على األمن والسلوك األمينّ
يؤثّر  وال تفرده بالبحث والدراسة كمتغيّر مستقلّ) طيّةٍةٍ ومتوسّفريقيّةٍ، إةٍ، عربيّمغاربيّ(ةٍ خمتلفةٍ احللقات ضمن فضاءاتٍ جيوسياسيّ

  .الفضاءاتعلى ويتأثّر بالبيئة األمنية هلذه 
ات السابقة والتقديم الذي سبقها، تكَوَّن لدينا طرحٌ ملوضوع دراستنا نراه جديدًا هو من منطلق هذه القراءة لألدبيّ

بأنّ كلّ واحدةٍ  قناعةً منّا ةوالرتكيز على كيفية تأثّره مبا حييط به من دوائر جيوسياسيّ مستقلّ كمتغيّر االنطالق من األمن اجلزائريّ
اإلقليمية والدولية اليت تؤثّر ال حمالة على األمن اجلزائري وبأنّ  جملموعة من التفاعالت والتهديدات وعاءٍمن تلك الدوائر هي مبثابة 

ة بني خمتلف الدوائر دورٌ بارز يف ة واالسرتاتيجيّللتفاعالت والتقاطعات األمنيّ نّعنها، كما أدراسة األخري ال ميكن أن تتمّ مبعزل 
ة ضمن الفضاءات اليت ة وغري التعاونيّيف تفسري أفعاهلا األمنية واالسرتاتيجية التعاونيّ ة وكذاة للدولة اجلزائريّصياغة العقيدة األمنيّ

 اجلزائريّ ة ومدى تأثّر األمن القوميّ، حناول يف هذه الدراسة مناقشة كيفيّإذن. ختام حبثناتنتمي إليها واليت سنحاول حتديدها يف 
بالدوائر اجليوسياسية احمليطة به، أي بدراسة طبيعة التهديدات اآلتية منها؛ مكانة كلّ دائرة من الدوائر ضمن الشواغل األمنية 

من خطورهتا على  التهديدات اآلتية منه واحلدّ ومراقبة جوارها اجليوسياسي ولتحييدة لتأمني ة واجلهود اجلزائريّولة اجلزائريّللدّ
على احلقبة التارخيية اليت بدأت منذ املنعطف التارخيي الذي شهدته اجلزائر يف أواخر الثمانينيات  أمنها، مكرّسني جهدنا البحثيّ

  .وولوجها للتعدّدية وهو ما كان له بالتأكيدٌ انعكاساتٌ على أمنها القومي واليت كانت أكرب مظاهره تبنّيها لليربالية وبداية التسعينيات
   ـة املوضـــــوعيّأمه

رجة األوىل بأحد أهمّ املواضيع بالنسبة للدول ودارسي العالقات ته ألنــّه مرتبط بالدّيكتسب موضوع دراستنا أمهيّ
امللهمني للنظرية الواقعية احلديثة إىل غاية ) هوبز، ميكيافيلي(فمنذ إسهامات املفكّرين األوائل . وهو موضوع األمنيف الراهن ة الدوليّ



 

فأمّا االجتاه األول فريى أنّ األمن هو القيمة العليا . مازال النقاش يدور بني اجتاهني حول أمهّية األمناملفكّرين والنظريات املعاصرة، 
بباقي القيم وتكرّسها يف سبيله، وأمّا االجتاه الثاني فريى أنّ األمن قيمةٌ مهمّة فقط لكنّه ليس  اليت تضّحي من أجلها الدول واألفراد

ية األمن القصوى، فسواء كان يف قمّة هرم كهذا هو يف حدّ ذاته برهانٌ على أمهّ د وجود نقاشأمّا حنن فمنطلقنا هو أنّ جمرّ. األهمّ
  . أنّ هناك اتفاقًا بأنّ األمن مهمٌّاألولويات أو يف مرتبة أدنى بقليل، يكفي 

ولة، ةً لألمن غري الدّةٍ ووحداتٍ مرجعيّوبعد توسيع مفهوم األمن وأبعاده، وتأكيد وجود هتديدات أخرى غري عسكريّ
ات األبدية وتعزّزت مكانته ضمن األولويية األمن بالنسبة للدّول ، اشتدّت أمهّوهو التوسيع الذي أهلم فيما بعد فكرة األمن اإلنسانيّ

أمّا من الناحية األكادميية، فإنّ توسيع مفهوم . السرتاتيجيات الدول، وحافظ على دوره كعامل الزم يف تفسري سلوكاهتا اخلارجية
بل األمن أفضى إىل توسيع جمال الدراسات األمنية اليت أصبحت من أبرز وأهمّ املواضيع على اإلطالق يف العالقات الدولية، 

  . لشقّ األكرب منهاوصارت تشكّل ا
فمن زاوية أوىل، تنتمي دراستنا . من خالل ما سبق، تتّضح لنا درجة األمهّية العلمية والعملية لدراستنا من عدّة زوايا

ومن زاوية ثانية، ترتبط باألمن . ة يف الزمن املعاصر وهو جمال الدراسات األمنيةإىل واحدٍ من أهم جماالت علم العالقات الدوليّ
ومن . اجلزائرية... ا كالبقاء، االستقالل واحلفاظ على وجود الدولة، الشعب، اهلويةةً جدري الذي يتضمن معاني حيويّاجلزائ

بأبعاده املختلفة باستخدام  نه من حماولةٍ لتحليل األمن القومي اجلزائرييتها حبكم ما تتضمّتكتسي هذه الدراسة أمهّزاويةٍ ثالثةٍ 
يات اليت يفرضها املوقع التحدّ ةٍ بالنسبة للجزائر ثمّ رصدةٍ اسرتاتيجيّةٍ ودوليّديثة عرب ربطه حبلق إقليميّمفاهيم وأُطُر نظريّةٍ ح

فتعترب دراستنا  ا من زاويةٍ رابعةٍ،أمّ. وتعزيزه للجزائر وتأثري ذلك على اسرتاتيجيتها يف احلفاظ على أمنها القوميّ اجليوسياسيّ
 ةٍ على األمن القوميّةٍ ودوليّة إقليميّة حماور اسرتاتيجيّية من عدّالتأكيد على ثقل التأثريات املتأتّ من خالهلا ة ألنّنا سنحاولمهمّ

ت جمموعة اجلزائري، سواء كانت سلبيةً أم إجيابيةً، بتحديد األمهّية اخلاصّة لكلّ واحدٍ منها وذلك بالرتكيز على حقبة تارخييةٍ أدّ
  .ة والعاملية اليت جرت خالهلا إىل زيادة انشغال اجلزائر باألبعاد اخلارجية ألمنها القوميرات احمللّية، اإلقليميّمن املتغيّ

   أسباب اختيار املوضوع
للطلبة، األساتذة، الباحثني، األكادمييني،  والبحثيّ أين يرتكّز اجلهدان العلميّ خبالف العديد من الدول ــ السيما املتقدّمة ــ

مراكز الدراسات وعلب التفكري على مواضيع ختدم مشاريع دوهلم وجمتمعاهتم عرب تقديم النقد واحللول اليت تفيد بالتأكيد الفاعلني 
 عن حاجات ومقتضيات ني وصنّاع القرار يف رسم االسرتاتيجيات وتصحيح األخطاء، جند أنّ ذلك اجلهد يف اجلزائر بعيدٌالرمسيّ

وإنّ . بشتّى جتليّاته، بل قد يكون يف كثري من األحيان مكرّسا يف مواضيع ال تقدم له أيّ إضافة وال تفيده البتّة الواقع اجلزائريّ
ذ ال إ. اجلزائري كان السبب األول الذي دفعنا إىل اختيار البحث يف هذا املوضوع انعكاس هذه احلالة على موضوع األمن القوميّ

ة ة اإلقليميّحتوّالته، تعدّد أبعاده وروابطه بالديناميكيات األمنيّ( اجلزائري موضوع األمن القوميّ ة يف اجلزائر شاسعةً بنيتزال اهلوّ
  . به الذي يبقى ضعيفًا وغري كافٍ واألكادمييّ ذو القيمة الكبرية واالهتمام العلميّ) ةوالدوليّ

كأحد املواضيع احليويّة  يف إثراء الرصيد املعريف والنظري اخلاصّ مبوضوع األمن القوميّمثل تلك احلالة ال تساهم لألسف 
البحث يف موضوع األمن القوميّ اجلزائري ناشدين املسامهة يف  احلالة الرغبة يف ولقد حفّزت فينا هذه. بالنسبة للجزائر ومستقبلها



 

تنا سببًا يف إثارة انتباه الباحثني هلذا املوضوع القيّم وأن تكون أرضيةً هلذا املوضوع وأن تكون دراس والنظريّ اإلثراء املعريفّ
   .لدراسات أكثر وأعمق يف املستقبل

هذا، وشكّلت جدّة املوضوع دافعًا آخر لنا للبحث فيه، إذ يعترب موضوع األمن موضوعًا راهنًا يف العلوم السياسية 
ة كما أنّ اقتناعنا بالطبيعة العالئقيّ. كم اختصاصنا وانتمائنا ــ خاصّة باجلزائروالعالقات الدولية، وشئنا أن تكون إضافتنا ــ حب

ة اليت تنتمي إليها شكّل اجليوسياسيّ ة للجزائر ال يتأتّى دون االعتماد على األطرفهم االسرتاتيجية األمنيّ اجلزائري وبأنّ لألمن القوميّ
سطة هذه الدراسة إىل الوصول يف األخري إىل معرفة كيفية تأثّر األمن القومي مربرًا آخر لنا الختيار هذا املوضوع، إذ نطمح بوا

  .مبجريات الفضاءات اجليوسياسية احمليطة به) الدولة، اجملتمع، الفرد(اجلزائري مبختلف أبعاده وبكافّة مستوياته 
  إشكالية الدراسة

أمن اجلزائر القومي ــ بشتّى قطاعاته ومرجعيّاته ــ  يتحدّد تأثّركيف : مسارنا البحثي من اإلشكالية التاليةننطلق يف   
اليت حتصل فيما ) سيما ذات البعد التعاوني(والتفاعالت األمنيّة ) اجلديدة والتقليديّة(وسلوكها األمينّ واالسرتاتيجيّ بالتهديدات 

  ةٍ منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين؟حييط وتنتمي إليه من دوائرٍ جيوسياسيّ
   ـــاتـــــــــــالفرضيــ

اجلزائر إجيابيًا باألمن، االستقرار والتعاون األمين ضمن الدوائر اجليوسياسية اليت تنتمي إليها وحتيط  إمّا أن تتأثّر :الفرضية األوىل
تتأثّر  وإعطائها قدرةً وفعّاليةً أكرب يف مواجهة التهديدات اجلديدة، وإمّا أن هبا فتكون هذه الدوائر عامالً لتعزيز وتقوية أمنها القوميّ

سلبيا بالال أمن والال استقرار يف تلك الدوائر فتكون األخرية مصدرًا للتهديد وبالتايل عامالً من عوامل إضعاف أمنها أو سببًا يف 
  .إبقاء وتأجيج حالة انكشافها األمين

ة إلحدامها هتدّد مستحكمًا نتيجة جتارب تارخييّةٍ تدعمها سلوكاتٌ حاليّ) أو دول(كان العداء بني دولتني  إذا :الثانية الفرضية
األمن الصّلب لألخرى، فمن األرجح أن ال تقود ال التهديدات الليّنة والعابرة لألوطان مبا تستدعيه من تعاون متعدّدِ األطراف، وال 

   .ردود أفعاهلما جتاه النّوع نفسه من التهديدة أو توحيد كاهتما للتهديد أو تغيري هويتهما األمنيّإجراءات بناء الثّقة إىل توحيد مدر
ومؤثّرًا  ة مصدرًا لتهديدٍ صلب، وجوديّ وحمدقٍ ألمن اجلزائرمن الدوائر اجليوسياسيّ) أيّ دائرةٍ(كلّما كانت دائرةٌ : ثالثةالفرضية ال

سيما إذا اعتمدنا على الدولة كمرجعيّةٍ ــ كلّما زاد االهتمام هبا وتعاظم حضورها ضمن على مكانتها اإلقليمية والدولية ــ 
   .الشواغل واالسرتاتيجية األمنية للدّولة اجلزائرية والعكس صحيحٌ

  املقاربة املنهجية للدراسة
  : ا يليممّ مركّبةٍ ةٍمنهجيّ دراسة هذا املوضوع استخدام مقاربةٍمنا  اقتضت

يف خمتلف أطواره، سواء عند حتديد مسار  ةٍوحوادث تارخييّ ناتٍااالعتماد على بي ا موضوع الدراسةيقتضي منّ: تارخييالنهج امل
لبعض تطوّر الدراسات األمنية ومفهوم األمن، تطوّر اإلدراك واالهتمام اجلزائرِيَيْنْ بكلّ دائرةٍ من الدوائر، حتديد اخللفيّة التارخيية 

صد وحتليل التطوّر التارخيي للعقيدة واالسرتاتيجية األمنيتني للجزائر، إذ ال ميكن دراسة هذه العناصر يف التهديدات، أو يف ر



 

من هذا املنطلق، وظّفنا املنهج . احلاضر دون الرجوع إىل ماضيها، وباألخصّ العقود الثالثة األوىل اليت تلت استقالل اجلزائر
إلجراء دراسةٍ حتليليّةٍ نقديّةٍ لبعض البيانات واحلوادث من تاريخ اجلزائر املعاصر ذات الصلة الوثيقة مبوضوعنا واليت  التارخييّ

وإن كنّا قد ركّزنا يف دراستنا على آخر  .استطعنا عربها التوصّل إىل جمموعةٍ من االستنتاجات اليت أفادتنا يف مسار دراستنا
  .فإنّ هناك من الوقائع واحلوادث ما ال ميكن فهمه وتفسريه دون الرجوع يف التاريخ أبعد من ذلك عشريتني من تاريخ اجلزائر،

أوّالً، املقارنة الداخلية بتحديد أوجه التشابه واالختالف بني . ستدعي حبثنا املقارنة الداخلية واخلارجيةي :قارناملنهج امل
ن القوميّ اجلزائريّ وكذا املقارنة بني حترّكات اجلزائر ضمن كلّ دائرة أثناء الفرتة كلّ دائرةٍ من دوائر األم تفاعالت، فواعل وهتديدات

عرب املقارنة يف بعض احلاالت بني حوادث تنتمي إىل أحقاب : ثانيًا، املقارنة اخلارجية. إىل اآلن 1989الزمنية املمتدّة من سنة 
وسنوظّف هذا النوع من املقارنة باخلصوص يف حتديد أوجه االختالف بني الظروف احمللّيّة، اإلقليمية والدولية قبل . زمنيّةٍ خمتلفةٍ
  . لعقيدة األمنيّة للجزائر وتطوّر تعاملها مع فعاليات، مهدّدات وفواعل كلّ دائرةٍكشف أمناط التطوّر يف ا ويف ،1989وبعد سنة 

اليت استقيناها من بعض املقتطفات من خطابات املمثّلني  نستخدم هذا املنهج يف التحليل الكيفي للبيانات :منهج حتليل احملتوى
الوثائق الرمسيّة وكذا مضامني مبادرات الشراكة والتعاون يف اجملال  الرمسيّني للدّولة اجلزائريّة والناطقني بامسها، مقاطع من نصوص

األمينّ اليت تنخرط فيها اجلزائر، وهذا بغرض معرفة األفكار والتصوّرات األمنيّة للدّولة اجلزائريّة، وبالتّايل الوصول إىل حتديد 
  . ا األمنيّةوأولوّياهتا األمنيّة، ومبادئ وأهداف عقيدهت مدركاهتا للتهديد، شواغلها

   ةــــتربير بنية اخلطّ
 وقد قسّمنا . حاولنا وضع خطّةٍ لدراستنا تَحَرّينَا فيها قدر االستطاعة اإلحاطة مبختلف جوانب إشكالية موضوعنا

تركزّ جهدنا يف الفصل األوّل على حتليل وتوضيح أهمّ املفاهيم . فصل نظريّ وفصالن تطبيقيان: دراستنا إىل ثالثة فصول
انطلقنا بتحديد وحتليل ما حصل من مراجعاتٍ نظريّةٍ ملفهوم األمن والنقاشات بني . واملقاربات النظريّة اليت وظّفناها يف دراستنا

حول هذا املفهوم وباألخص بعد ازدهار الدراسات األمنيّة منذ مطلع العقد الثامن من القرن العشرين  نظريّات العالقات الدولية
ومبا أنّ موضوع دراستنا مرتبط باألبعاد اإلقليميّة ). الثنائية القطبية(واليت تعزّزت أكثر بعد هناية احلرب الباردة وزوال نظام يالطا 

لتحديد املقصود بالدوائر اجليوسياسيّة لألمن عرب ربطها باملقاربات النظريّة اليت درست  لألمن اجلزائري، ارتأينا ختصيص مبحثٍ
وحبكم حموريّة العقيدة األمنية يف دراستنا ودور األفكار، القيم واملبادئ يف صياغة مدركات هتديد . األمن يف مستواه اإلقليمي

من هذا الفصل لدراسة العقيدة األمنية ودورها يف تفسري الوقائع وحتديد الدّول واسرتاتيجيّاهتا األمنيّة، خصّصنا املبحث الرابع 
  . اسرتاتيجيّات الدول األمنية

ولتجنّب التضخّم يف عدد فصول اخلطّة ــ وبالتايل حجم الدراسة ــ ولتحاشي الوقوع يف التكرار، مل نفرد كلّّ دائرةٍ من 
ارًا آخر يف التقسيم هو ختصيص فصل لدراسة الدوائر اليت نشأ االعتماد األمينّ دوائر األمن القوميّ اجلزائر بفصل، بل اعتمدنا معي

املتبادل بينها وبني اإلقليم اجلزائري يف األصل نتيجة وجود رابطٍ جغرايفّ بريّ مباشر، وفصل لدراسة الدائرة املتوسطيّة باعتبارها 
وقد استطعنا . جود رابطٍ جغرايف حبريّ مباشر بني اجلزائر واملتوسّطالدائرة الوحيدة اليت نشأت عالقة األمن اجلزائري هبا نتيجة و

  .املوازنة بني الفصلني ألنّ جمال وتفاعالت الدائرة املتوسطيّة أوسع بكثريٍ من جمال وتفاعالت كلّ دائرةٍ من الدوائر األخرى منفردةً



 

منيّة ضمن الدوائر اجليوسياسيّة الربيّة لألمن من هذا املنطلق، شرعنا يف الفصل الثاني يف عرض وحتليل التفاعالت األ 
يف املبحث األوّل، حاولنا حتديد جمال كلّ من  .القوميّ اجلزائري وتأثريها عليه، وهي باألساس الدائرتان املغاربيّة واإلفريقيّة

مام األمينّ واالسرتاتيجيّ اجلزائري الدائرتني ومكانة اجلزائر منهما باالعتماد على معايري جيوسياسيّةٍ ثمّ توضيح موقعهما من االهت
باالرتكاز على اخللفية التارخيية هلذا االهتمام، كما بينّا يف املبحث نفسه تطوّر وواقع العالقة بني األمن اجلزائري واألمن القومي 

املبحث الثاني، وحبكم  يف. العربي بغرض توضيح احلجج اليت اعتمدنا عليها يف عدم التطرّق إىل الدائرة العربية يف دراستنا هذه
حموريّة التهديدات يف موضوعنا ــ واليت تعترب املؤثر األول على أمن اجلزائر والدافع الرئيس إلثارة انشغاهلا بالدوائر اجليوسياسية 

وميّ اجلزائريّ الصادرة احمليطة هبا ــ حاولنا يف املبحثني الثاني والثالث حصر املهدّدات التقليدية واحلديثة، الصلبة والليّنة، لألمن الق
اجلزائر األمنية  عن الدائرتني املغاربية واإلفريقية منذ العقد األخري من القرن املنصرم، لنصل يف املبحث األخري إىل حتديد مقاربة

يّةِ؛ وعالقتها اإلقليمية يف التفاعالت األمنيّة املغارب-وحبكم الدور احملوريّ للقوى فوق. واسرتاتيجيتها يف مواجهة تلك املهدّدات
املباشرة بقوى املنطقة وتأثريها البارز يف ميزان القوى اإلقليمي، كان لزامًا علينا ختصيص مطلب من املبحث األخري من هذا الفصل 

  . التعامل اجلزائري مع احلضور االسرتاتيجي األمريكي والفرنسي ضمن الدائرتيـن املغاربية واإلفريقيةلتحليل 
طية والدائرة املتوسّ والتأثري بني األمن القوميّ اجلزائريّ الثالث، فعملنا على حتديد وحتليل عالقة التأثّرأمّا يف الفصل 

يف املبحث األول، وبعد عرض خمتصر نوضّح فيه كيف شكّل اإلقليم املتوسطيّ رهانًا للفاعلني . مبعناها اجليوسياسي
كانت يف قلب التفاعالت املتوسّطيّة منذ القدم، قمنا بتبيني الروابط بني األمن اجليوسياسيّني على مرّ التاريخ، وكيف أنّ اجلزائر 

ة وكذا جمموعةٍ من التهديدات اليت أدّت أمنيّ-ة واجليوطية واليت نشأت عن جمموعةٍ من العوامل اجليوسياسيّاجلزائري والدائرة املتوسّ
اجلزائر يف خمتلف بنى األمن والتعاون  ويعترب اخنراط. ه يف الوقت احلايلمع الوقت إىل تبلور االهتمام اجلزائري هبذه الدائرة وتكرّس

منذ مستهلّ العشرية  )دوالً ومؤسّساتٍ(ة طي اليت اقرتحت مببادراتٍ من فواعل الضفّة الشماليّاملتوسّ اخلاصّة بالفضاء اجليوسياسيّ
طي ألمنها، وهو ما حاولنا تبيانه يف املباحث الثاني، الثالث األخرية من القرن العشرين مظهرًا أساسيا الهتمامها بالبعد املتوسّ

ة وكيف تطوّرت هذه العالقة األطلسيّ-ةة واجلزائريّجزائريّ-والرابع اليت جند فيها حتليالتٍ مفصّلةً للبعد األمينّ من العالقات األورو
ة األمنية اليت تدافع عنها اجلزائر ضمن خمتلف األطر أمّا املبحث األخري، ونظرًا أنّ العقيد. ةمن التهديد إىل الشراكة األمنيّ

طيا املشرتك متوسّ واحدةٌ، فقد خصّصناه لتوضيح رؤية اجلزائر ملسائل االنشغال والتهديد األمينّ ة للحوار والتعاون األمينّطيّاملتوسّ
  .زائريّ لألمن يف املتوسطوما هي احللول اليت تقرتحها ملواجهتها، هذا بعد حتديد مبادئ ومرتكزات التصوّر اجل

يف األخري، نطمح أن تشكّل دراستنا هذه إضاءةً جيّدةً وجديدةً لعناصر عديدةٍ غري مطروقةٍ يف موضوع مهمّ وسوف 
يبقى كذلك حبكم ما حيظى به بالتأكيد من انشغال بالنسبة للباحثني والسياسيني يف الراهن ويف املستقبل يف ظلّ احلراك املتواصل يف 

  .وحسبنا إن أخطأنا أن الكمال هلل وحده. ات اجليوسياسية األمنية اليت تنتمي إليها اجلزائر أو القريبة منهاالبيئ
  
  
  
  



 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 :الفصـــــل  األوّل

 نظريّةٌ لدراسة الدوائر اجليوسياسيّة لألمن - مقاربةٌ  مفاهيميّةٌ
  القوميّ اجلزائري



 

ل أوّ. فهوم األمنمل ةٌمهمّ حصلت مراجعاتٌ ،سقوط جدار برلنيبعد  الدّوليةالعالقات  الكربى اليت شهدهتا التحوّمنذ الت
 الدّولةالقائم على محاية  لألمن فاملفهوم التقليديّ. اـة لألمن وطبيعة التهديدات اليت تواجههقاش هو الوحدة املرجعيّح للنّرِما طُ
ة، ة، اقتصاديّبيئيّ( دت مصادر التهديدمن التهديدات العسكرية مل يعد جيدي بعد أن تعدّ لألمن ــ ةٍأساسيّ ةٍمرجعيّ ا ــ كوحدةٍـلنفسه
ه ت حملّوحلّ ،يف فرتة احلرب الباردة مثلما كان عليه األمر ،دالواضح واحملدّ العدوّتفى بعدما اخ، و)وغريها ةة، جمتمعيّثقافيّ

، إنسانيةٌ(أخرى  ةًأمنيّ اتٍد مرجعيّبل هتدّ ،حسبف الدّولةد ال هتدّهتديدات عابرة للحدود، غامضة املعامل ومبهمة املصدر 
ق ملواجهتها بعدما أنشأت ائأجنع الطرحول  على املستوى الدويلّ واسعةً نقاشاتٍالتهديدات  هذه وفتحت .)، أفرادٌجمتمعاتٌ

ة الرقابة اليت وشدّمهما كانت صرامة القوانني  ،دولةٍ ه أليّال ميكن يف ظلّاملتبادل  الدويلّ من االعتماد األمينّ دةًمعقّ اتٍشبك
أفضل  كان االتفاق قد حصل على أنّوإن  .تتفاداها إذا سعت إىل ذلك وحيدةً ا أوهنائي ى هذه التهديداتأن تقضي علتفرضها، 

من األحيان  التهديد يف كثريٍعدم ثبات إدراك  ، فإنّةالدّوليّة وملواجهة التهديدات العابرة للحدود هي التنسيقات اإلقليميّ مقاربةٍ
وهنا يظهر  ،أو ال اهتديدً يشكّلما  كيانٌ أو إن كانت ظاهرةٌ حول ما حال دون حتقيق اتفاقٍ والذاتيّ ره بني املوضوعيّوسرعة تغيّ

  .للدول ةاألمنيّالسلوكات والسياسات تكييف يف  ولة للدّلة للعقائد األمنيّواألفكار املشكّالقيم دور 
 ةالدّوليّات العالقات والنقاشات بني نظريّملفهوم األمن  ةٍنظريّ ما حصل من مراجعاتٍ حياول هذا الفصل عرض أهمّوعليه، 
هناية احلرب بعد أكثر ت تعزّزواليت  ات القرن العشرينمطلع مثانينيّة منذ ازدهار الدراسات األمنيّسيما بعد حول هذا املفهوم 

ارتأينا ختصيص  ،ة لألمن اجلزائريّباألبعاد اإلقليميّ موضوع دراستنا مرتبطٌ ومبا أنّ ).ةة القطبيّالثنائيّ(زوال نظام يالطا الباردة و
 نظرًاو ،ويف األخري. ة األمنة القائمة على إقليميّاربات النظريّة لألمن عرب ربطها باملقالدوائر اجليوسياسيّب املقصودحديد تل مبحثٍ
صنا خصّ ،ةة يف دراستنا ودور األفكار، القيم واملبادئ يف صياغة مدركات هتديد الدول وسياساهتا األمنيّة العقيدة األمنيّحملوريّ

  .ةالسياسات األمنيّحتديد الوقائع وة ودورها يف تفسري املبحث الرابع من هذا الفصل لدراسة العقيدة األمنيّ
    ةــتعريف األمن والدراسات األمني :لاملبحث األوّ

ه فقط قدم األفكار السياسية لكنّ كمفهوم ــ قديمٌ حتّىفاألمن كمصطلح ــ و ة،األمنيّ ق بني األمن والدراساتينبغي أن نفرّ
ضمن أدبيات  كحقل مستقلّفلم تظهر ا الدراسات األمنية التارخيية، أمّ باحقاأل بتعاقبرات يف داللته من التطوّ شهد مجلةً
على مستوى  رات اليت حصلتمن التطوّ جملموعةٍ مثرةٌباألساس  فهين من القرن العشرين، يْقدين األخريَيف الع إالّ الدّوليةالعالقات 

  .احلرب العاملية األوىل اليت بدأت مع هنايةو يف بداية األمر ــ هلا اليت كانت مرادفةًــ  الدراسات االسرتاتيجية
   1واألمن القومي  ألمنل ديثة احلو تقليديةالات تعريفال :لاملطلب األوّ

 أو متنازعٌ خاليفُ"ه أنّ ــ Barry Buzan(2( باري بوزان ــ كما يرى ةمسته األساسيّ صعب التعريف واسعٌ األمن مفهومٌ
، واألمن الذي ذو معنى عسكريّ هأنــّفق على تّيُ الذي ،الدفاعمصطلحي بني زُ يـمَيّما ُ عادةًوإن كان  .Contestable"1 حوله

                                                 
كاألمة العربية (فالدراسات األمنية املتخصّصة ال تشري إىل مفهوم أمن قائم على أساس انتماء قومي ووالء مشرتك يف األدبيات العربية،  األمن القومي واألمن الوطين إالّال جند متييزا بني  1

ويبقى التمييز بني . العربي" األمن القومي"رمبا هو أقرب إىل مفهوم " أمن إقليمي"مثلما تبين األدبيات العربية مفهومها لألمن القومي، ما يوجد يف الدراسات األمنية املتخصصة هو ) مثال
  ."National"هو باألساس نتيجة الختالف يف ترمجة كلمة " وطين"و" قومي"
وعليه، ننبه أنه يف حال . حتاشيا للنطق اخلاطئ ألمسائهم العلماء، املفكرين والسياسيني عند ذكرهم ألول مرة باللغة األجنبية وذلك ، سنكتب أمساءمن اآلن وإىل غاية هناية البحث 2

 .تصادف وجود اسم أجنيب مكتوب يف حبثنا باللغة العربية دون األجنبية فذلك يعين أنه سبق وأن كُتبَ باللغة األجنبية يف موضع سابق



 

حول تعريف  نسيبٌ دث إمجاعٌحي ،الدّوليةيف العالقات . ذلك ال يكفي لفهم داللة األمن ، فإنّباألحرى باحلياة الداخلية للدول يتعلّق
 Theر من التهديداألمن هو تواصل التحرّ" :تعريف باري بوزان على بناءً يغيب فيها اخلطر والتهديد حالةٌ هأنـــّاألمن على 

Poursuit of freedom from Threat"2 ، من الذي ينبغي التهديد؟ كيف حنافظ على حالة األمن؟  ر مننتحرّلكن كيف
، ، لشعب، لشركةٍبالنسبة لدولةٍ ذاته املعنىمفهوم األمن ال حيمل  وأنّ خاصّةًا، جد عناصر اإلجابة عديدةٌر من التهديد؟ أن يتحرّ
  .باختالف األماكن والعصور أيضًاو ،، أي خيتلف باختالف الفواعللعصابةٍ

) Sine( بني جزء صدامٌ: اا جوهريحيمل تناقضً Sécurité"3أمن "لكلمة  الالتيينّ األصل أنّ ، جنداملاضي إىلإذا عدنا 
يعطيان لألمن معنى ) Sine+Cura(املقطعني مع بعضهما . )Soin(" عناية"ومعناها  )cura(ة وفكر )sans( "بال"ومعناه 

 نعين إذيكن يفاألمن مل  .ايغيب فيها اخلوف أو ال خناف فيها شيئً حالةٌ: أي عكس معناه اليوم ،أو غياب العناية دون عنايةٍ: اغريبً
، أي حالة من الطمأنينة واهلدوء 4"تستلزمه احلياة السعيدةغياب القلق الذي ") ق م Cicéron ()106-43( كما قال شيشرون

  .فيما بعد هذا املعنى مل يفرض نفسه إالّ ألنّوالتوازن، 
 من فُّشَستَيُوهو ما  ،5"املفرطة الثقّةحالة من "أخذ األمن معنى  ،منذ القرن الثاني عشر وإىل غاية القرن السابع عشر

 Claude( ر دو فوجالسـكلود فاف ريفـتع ،التعاريف تلكعن األمثلة  أبرز ومن .فالسفة ذلك العصر مهااليت قدّالتعاريف 

Favre de Vaugelas( )1585-1650(  ه لكن، يبدو يل أنّ...] [ الثقّةاألمن شيء خمتلف عن الضمان و" أنّ اعتربالذي
 )René Descartes(روني ديكارت وتعريف  ،6"مؤكدة إنــّهاأو ثقة نعتقد [...] دة ، فاألمن يعين ثقة مؤكّالثقّةأقرب إىل 

أو  اصبح يسمى أمنًر من طبيعته وييغيّ فإنــّها اخلوف، تلغي متامً ةبطريق اجد اقويإذا كان األمل "ه ــّرأى أنالذي  )1650- 1596(
ت ظلّقة اليت رّفغم من بعض االستعماالت املتبالرّ ،تقريبا منذ هناية القرن الثامن عشرفقد شيوعه  لألمن هذا املعنى كنّل .7"اضمانً
ه منذ حوايل منتصف القرن السادس هو أنّعن هذا االستعمال ، وسبب الرتاجع العالية أو املفرطة الثقّةالة من حل رادفًام األمنتعترب 
  .الثقّةمبوضوع يضمن األمن ويعيد  أو احلماية،تكفل بدأت بعض االستخدامات تربط األمن بوسائل  ،عشر

يف الواقع  فإنــّه، السابع عشرو السادس عشريف القرنني  اليت استخدمت األمن باملعنى األخري نادرةً وإن كانت األعمال 
األسطول " أنّ صراحةً) Alexander Webster(ألكسندر وابسرت  حني اعترب الثامن عشروجب االنتظار إىل غاية القرن 

 كيان ملحوظٍ يوكل إىلينبغي أن الذي  فاعللدّ رادفًام األمناحلديث عن أصبح  تلك احلقبة، منذ .8"أمن بريطانيا العظمى يشكّل
  .ص احلياة والثروات من التهديد اخلارجيخيلّ قويّو

تستلزم استعمال الوسائل  ةٍإنسانيّ مؤسّسةٍك للدّولةاألمن  دَنِسْهذه الفكرة عندما أُت تعزّز ،هناية القرن الثامن عشر مع
 على حدّ ،لة اإلرادة واحلاجة االنسانية للحمايةهي حمصّ الدّولة ت أنّأكّدقد  فلسفة األنوارإذا كانت ف، العسكرية والدبلوماسية

                                                                                                                                                         
1 Dario Batistella, Théories des relations internationales, 02ème éd, Paris, presses des sciences po, 2006, p.461. 
2 Cité par: Ibid, p.462. 
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 جمتمعٌ[...] ة، هي ى بالالتينية اجلمهوريّأو ما يسمّ[...] ، الدّولةتعريف ") Friedrich Leibniz(فريديريك ليبنيتز قول 
 وحمتوىً نٌاملواطنني متضمّ/أمن األفراد أنّفكرة سامهت يف تعزيز ) 1799-1789(ة الثورة الفرنسيّ فإنّ ،1"هدفه املشرتك هو األمن

) Adam Smith(آدم مسيث و) Montesquieu(للطروحات الرأمسالية ملونتيسكيو  دٌيأكت هذاو، الوطينّ/القوميّ األمنيف 
ف حبماية اجملتمع من العنف ومن الغزو الذي قد تقوده املكلّ هي الفاعل األساسيّ الدّولة أنّاليت اعتربت من قبل ) 1723-1790(

 فإنّ ،يف النهاية. اف جيشًأن توظّ كي حتمي أمنها ال بدّ الدّولة، والدّولةة األفراد تابعة ألمن حريّ أنّ بالتايل رأتباقي اجملتمعات، و
نعترب  أنوميكن  .2آمنةً الدّولة، وال ميكن لألفراد أن يكونوا آمنني إال إذا كانت مبقتضى التقاليد الليربالية للدّولةا أصبح شرطًاألمن 
- Jean Jaque Rousseau ()1712(نظرية العقد االجتماعي جلان جاك روسو الذي رمسته  ا على اخلطّالفكرة استمرارًهذه 

 وبالتايل الفعل األمين، وإنّ القوّةاستخدام  الدّولةحتتكر  ،فبموجب العقد االجتماعي، للدّولةت تبعية األمن أكّدواليت  ،)1778
  .كما يقول روسو" جتد له حالأن  الدّولة مؤسّسةالذي ينبغي على  األمن هو املشكل األساسيّ"

يف أرض الواقع أغلبية الدول األوربية كانت متلك  حتّى"فـ ،للدفاع رادفًاماألمن كان  ميكن احلكم بأنّ من التحليل السابق،
أي منذ أصبح األمن  احلقبة التارخيية، تلك منذظهرت  فكرة األمن القوميّإرهاصات  إن كانتو ،"للحرب وليس لألمن وزاراتٍ
احلديث ل األمن القومي إىل معناه سبب حتوّحول  ال يوجد إمجاعٌ فإنــّه ة يف الوقت ذاته،أمنيّ ومرجعيةٍ كأداة محايةٍ الدّولةا بمرتبطً

  :ةٍأساسيّ هناك ثالثة اقرتاحاتٍ. احلايلو
ذات  للدّولةللمأسسة التدرجيية  هو نتيجة مباشرةٌ ، األمن القوميّ)Helga Haftendorn(حسب هيلغا هافتندورن  .1

 ؛3منذ القرن السابع عشر السيادة

محاية فكرة ل لةٌالسياسية هو حمصّ يف العقائد األمن القوميّاستخدام مفهوم  فإنّ، )Ernest May(بالنسبة آلرنست ماي  .2
 ؛4بعد احلرب العاملية الثانية خاصّةًرت اليت تطوّ الدّولةسيادة 

الواليات كان يف فكرة األمن القومي االنتقال من فكرة الدفاع إىل  فإنّ ،طرح ثالث على عالقة بالطرح السابق ووفقا، أخريً .3
ة يف جمال أفلالهتمام املتزايد بإعادة تنظيم اهليئات واملصاحل الكُ نتيجةً، 1945بعد سنة ا وحتديدً ،حدة األمريكيةاملتّ

، يف هناية سنوات األربعينياتو. وبقطاع الدفاع الدّولة ؤسّسةوكذا الوظائف املرتبطة مب ،األمن والدفاع الوطنيني
تعبري األمن القومي  ، أصبح1947سنة  NSA(6(القومي  وكالة األمنو 5)CIA(تـأسيس اهليئة املركزية لالستخبارات بو

ة ة، االقتصاديّة العسكريّاألمريكيّحدة مصاحل الواليات املتّيف الوقت ذاته  يضمّيف اخلطابات السياسية، وأصبح  متداوالً
 .7على الصعيدين الداخلي واخلارجي ةوالسياسيّ

القومي  مفهوم األمن فق عليه أنّمن املتّ .بينها ما حيدث اشرتاكٌقلّ؟ توجد العديد من التعاريف ما هو األمن القومي إذاً
كرمز غامض  األمن القوميّ"يف مقال له بعنوان  )Arnold Wolfers(من طرف أرنولد وولفرز  1952سنة  ةٍل مرّألوّ فَرّعُ

                                                 
1 Ibid, p.21.  
2 Barbara Delcourt, Théorie de la sécurité, Bruxelles, institut d’études européennes, 2006, p.53. 
3 Helga Haftendorn, «The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security», International 
Studies Quarterly, vol.35, n°01, mars 1991, pp.03-17. 
4  Ernest May, «National Security in American History», in: Graham Allison & Gregory Treverton (eds.), Rethinking 
America’s security: Beyond cold war to new world order, New York, Norton, 1992, p.235. 
5 CIA: Central Intelligence Agency. 
6 NSA: National Security Agency. 
7 Thierry Balzacq, art.cit, p.21. 



 

National Security as an ambiguous symbol"1 ضدّ، األمن يقيس غياب التهديدات مبعنى موضوعيّ"ه فيه أنّ رأى 
هلانس مورغانثو  بالنسبةو. 2"هجوم ، فهو يشري إىل غياب اخلوف من أن تكون هذه القيم حملّا مبعنى ذاتيّ، أمّةركزيّالقيم امل

)Hans Morganthau(،  رميون آرون  ا، أم3ّ"همؤسّساتهو ما يساهم يف محاية وحدة اإلقليم الوطين و"األمن)Raymond 

Aron( ّبينوبل هارتالند ثونربغ ب ـكتو .4"الدّوليةأمن الطبيعي الذي يسود العالقات  األمن هو عكس الال" فرأى أن)Penelope 

Hartland-Thunberg( ّة كما تراها يف أيّما على متابعة مصاحلها الوطنيّ ةٍهو قدرة أمّ األمن القوميّ" :القوميّ ا األمنفًمعر 
 اعتداءٍ هو القدرة على مقاومة كلّ األمن القوميّ" نّفيعتقد أ )Giacomo Luciani(، أما جياكومو لوشياني 5"مكان من العامل

 ذلكهو  األمن القوميّ" أنّ) Frank Simonie(وفرانك سيموني  )Frank Trager( من فرانك تراجي ويرى كلّ .6"أجنيبّ
ة ة احليويّاملناسبة حلماية وانتشار القيم الوطنيّ ةالدّوليّة وإتاحة الظروف الوطنيّهدفها املركزي هو ة اليت اجلزء من السياسة احلكوميّ

ر من ص أو التحرّة التخلّبالنسبة لألمن، النقاش يدور حول كيفيّ"ه فريى أنّ ا باري بوزانأمّ .7"اخلصوم املوجودين أو احملتملني ضدّ
يتها ومتاسكها ة هوّعلى خصوصيّ احلفاظول واجملتمعات على األمن إىل قدرة الدّ يشري ا يف سياق النظام الدويلّأمّ ،8التهديد
  .9"الوظيفي

ا ـــــــهكلّها لكنّ ،من خالهلا له رظَنْالزاوية اليت يُ ختتلف باختالفق ائف األمن بطرتعرّ ناهااليت اخرت ناتالعيّ من الواضح أنّ
 املرادفة للمصلحة الوطنية، القوّةسياسات الدول اليت هدفها هو البحث عن ل واقعيةً نظرةًتنظر ل واألخري ــ ــ باستثناء التعريفني األوّ

على النظرة الواقعية لسيطرة  نظرًا وهذا طبيعيٌ، العسكري زيف احليّ خمتزالً اهَتْمَدَقَ اليت األمن القومي تعاريفوهو ما جعل جمال 
  .مثانينيات القرن العشرينىل غاية وإ 1945 سنة منذ 10ةالدراسات االسرتاتيجيّ

 األمن القوميّجعله يعاب عليه  ،القيممحاية الذي يشري إىل مسألة  ،وفرانك سيموني من فرانك تراجي كلّّ تعريف حتّى
المربيالية، اأو  السّيطرةيف إبانة إلرادة  نــّهاأهذه الفكرة ميكن أن تفسر على ف، "القيم الوطنية احليوية"وانتشار لرتقية  خالصةً أداةً
ثقافتها  نّر بأميكن أن تفكّ قوّهتادولة تسعى إىل تطوير والقيم الوطنية، ضمن  للدّولةمة ا األيديولوجية املنظّتوجد حتمً ،الواقعيف  ألنــّه

 نّنعترب أميكن أن و .اقتصادي واجتماعي أفضل منوّيف باقي الدول لتحقيق بع ق وتتّينبغي أن تطبّ اليت نماذجالومنط حكومتها هي 
تنشأ من هذا  ،يف زمننا املعاصر طق العاملااملوجودة يف كثري من من" L’antiaméricanisme"أو ما يعرف بـمناهضة األمركة، 

ر التحرّ رهو تعذّل األوّ :نيلسبب كافٍ غريفهو  من تعريف وولفرز، ، املشتقّبالنسبة لتعريف بوزان لألمن القوميا أمّ .املنطلق
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Arnold Wolfers, Discord and collaboration. Essays on International Politics, Baltimore, Jhons Hopkins university press, 
1962, p.147-165. 
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1997, p.46.  
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سرتاتيجية وليس الدراسات األمنية إىل غاية توضيح بداية استعمال تلك الفرتة، لذا نستخدم تعبري الدراسات االكانت الدراسات االسرتاتيجية مرادفة للدراسات األمنية يف  10
  .األخرية يف موضع الحق



 

 ؛هذه الغايةق ميكن أن حتقّ حول أنسب طريقةٍ للشّكجمال ا هناك دومً ذلك أنّ ،أو مطلقةٍ ةٍالتهديد بطريقة كليّن م) صالتخلّ(
  .يف تعريفه" الوظيفي كالتماس"و" يتيةة اهلوّاخلصوصيّ" فهوميمل هو غياب حتديدٍوالثاني 

 يفتح اجملال لتساؤالتٍ ألنــّه إجرائيةً/التعاريف عمليةًيبقى أكثر أرنولد وولفرز الذي  حتليل تعريف إىلنأتي  ،يف األخري
أو  ؟؟ أو الفردالدّولةهل هو  ؟املركزية هالذي ينبغي أن حيمي قيم) الوحدة املرجعية لألمن يأ(هو موضوع األمن ما : عديدةٍ

بنجاح إذا أرادت أن تضمن أمنها؟  ااالنسانية؟ ما هي التهديدات اليت جيب على الوحدة املرجعية لألمن أن حتمي نفسها منه
 "أ" أنّ من احلقيقيّمبعنى هل : اا أو ذاتيًموضوعيً ةٌ؟ هل هذه التهديدات موجوديتيةهوّأم ؟ ة؟ بيئية؟ اقتصاديةعسكري اتٌهتديد
ه ــّره على أنتراه وتصوّتريد أن هذه الوحدة  فقط ألنَّهو كذلك أم  )، اجملتمع، الفردالدّولة( ا للوحدة املرجعية لألمنهتديدً يشكّل
هي اليت الذاتية ا ختوّفاهترات هذه األخرية وتصوّ أم أنّ ؟"ب" دولةً اموضوعيًد من خالل سلوكاهتا هتدّ" أ" دولةً ؟ هل أنّهتديدٌ

 اما رهانً خطاب يصبح هتديدٌ وعرب أيّ سياسيةٍ عمليةٍ عرب أيّ: ة األخريةا؟ يف هذه احلالهتديدً" أ" الدّولةجعلت من سلوكات 
يات األساسية؟ية الثقافية؟ احلرّالرفاهية االقتصادية؟ اهلوّ ؟الدّولةبقاء  :هل هي ؟ ما هي القيم اليت جتب محايتها؟اأمني 

هلذا يعترب تعريف وولفرز أكثر  ،الدراسةعند ل املفضّأو ى املتبنّ اإلجابات عن هذه األسئلة خمتلفة باختالف اإلطار النظريّ
لفهم مسائل أخرى غري  يف األمنالبحث ت جمال عَسَّأخرى وَ األرضية اليت اعتمدت عليها دراساتٌ ألنــّه ةًالتعاريف عمليّ

ينبغي أن  ،لكن قبل هذا .املبحث الثانيمضمون من خالل  ما سنرى، مثلةٍفواعل أخرى غري دولتيّوعمّقته عرب ربطه ب، ةٍعسكريّ
ا ا خاصمعرفي االنتقال من االسرتاتيجي إىل األمين يف دراسة األمن؟ وكيف أصبحت الدراسات األمنية حقالّ كيف متّ الًأوّ حندّد

  .ايلتضمون املطلب المسيكون  ما رات التارخيية واألسباب هي؟ التطوّالدّوليةضمن علم العالقات 
  الدراسات األمنية وتطوّر نشأة :املطلب الثاني

، بالرغم )من القرن العشرين العقد الثامن( اًنسبيّ حديثةٌ ظاهرةٌ الدّوليةتبين مفهوم األمن من طرف دارسي العالقات  إنّ
 ، وهي مسائلاحلربو ، السلممراقبة العنف سائلملدراساته  منا كبريًا س جزءًكرّ، 1، ومنذ بداياتهالدّوليةعلم العالقات  من أنّ
 فنّ"ة أو ا من زاوية االسرتاتيجية العسكريّقبل احلرب العاملية الثانية، كانت هذه املسائل تدرس خصوصً .2باألمن وثيقةٍ صلةٍ ذات

االسرتاتيجيني ذوي صني العسكريني ومارسه بعض املتخصّ لالحتكار الذي نتيجةً وهذا" ضدّالدفاع "لـ رادفًاموكان األمن  "احلرب
 .3على التاريخ الدبلوماسي والعسكري اأساسًز فرتكّ العلميّ ا العمل البحثيّالعسكرية أكثر من األكادميية، أمّ ؤسّساتلة باملالصّ
  :4تاريخ الدراسات األمنية وصمتا تنير بفكرتني أساسيّألمن تأثّالتنظري ل أنّ )McSweeney Bill(ماك سويين  بيل ويرى

ى إىل ظهور مفهوم هذا البعد هو الذي أدّ نّوقدرهتا على ممارسة سلطتها، وإ الدّولةميزة األمن هي صلته بوجود  أنّ: األوىل -
 ؛"الوطين/األمن القومي"

                                                 
 ،)Aberystwyth( يف أبرييستويث "جممع وايلز" ففي بريطانيا العظمى، وبالضبط يف جامعة. األوىل كتخصص جامعي مستقل إال بعد هناية احلرب العاملية العالقات الدّولية ظهرمل ت 1

  ".السياسة الدّولية"أول كرسي لتدريس  David Daviesأنشأ ــ ومول ــ دافيد دافيس 
2 Barbara Delcourt, op.cit, p.06. 
3 Stephen Walt, «The renaissance of security studies », International Studies Quarterly, vol.35, n°02, June 1991, p.211-239.   
4  Bill McSweeney, Security, Identity, and Interests. A sociology of international Relations, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999, p.10. 



 

ه يقوم على التعاون واالعتماد املتبادل بني الدول يف عالقاهتا، ــّ، إنالدّوليةاألمن شرط لوجود اجملموعة  فمفادها أنّ ،ا الثانيةأمّ -
 ".األمن اجلماعيّ"ظهور مفهوم  ت إىلوهذه الفكرة هي اليت أدّ

 :اليةاملراحل الثالثة التّ إىلة ر الدراسات األمنيّتاريخ نشأة وتطوّ تقسيمعلى العموم، ميكن     

  دداية الصعــــــــــــــوب:الًأوّ
شرعيتها من  عود مكتسبةًيف الصّ 1)للدراسات االسرتاتيجية مرادفةٌ(ة بعد احلرب العاملية الثانية، بدأت الدراسات األمنيّ

 ةٍمهمّ احلرب جدّ النتائج أنّ تلكت أكّداألثر السليب الوخيم على املدنيني، فقد سيما ال ،فتهاخلّفضائع احلرب والكوارث اليت 
زت يف بداياهتا فقط، وهو ما ساهم يف تطوير الدراسات األمنية اليت تركّ "اجلنراالت"خليارات  للبشرية وال ينبغي أن ترتك خاضعةً

ت النقاشات متحور. ع األحباث يف هذا اجملالاألمر الذي شجّ ،قة باستخدام السالح النوويّا على الرهانات واملخاطر املتعلّأساسً
 )Hiroshima(هريوشيما ضدّل استخدام للسالح النووي أوّ(استعمال األسلحة ــ مبا فيها النووية ــ  يف بادئ األمر حول عواقب

 حالتسلّ ونزع حول الردع، خماطر التصعيد العسكري، مراقبة دراساتٍوأنتجت هذه النقاشات جمموعة  ،)1945أوت  06يف 
  .أخرى مماثلة سائلمو

 صاتيةٍبني ختصّ ما ضمن مقاربةٍ كانت تتمّهذه الفرتة الدراسات األمنية يف  فإنّ ،وحسب ماك سويين
)Interdisciplinaire(، رت آنذاك ار النظرية السياسية اليت طوّا بتيّعمومًارتبطت كما ، 2عةٍمتنوّ مواضيعها كانت جدّ حتّىو

عانت كما  .والنظرية السياسية الدّولية ؤسّساتة القانون الدويل، املعلى مرجعيّ باإلضافة إىل اعتمادها، 3"األمن اجلماعي"مفهوم 
 ناهيك عن ،"دفاع سرّ" نــّهاأل معها على مواليت كان يتعا من صعوبة احلصول على املعلومات،الفرتة تلك هذه الدراسات يف 

هرز جند هذه املرحلة  رياب ومفكّأشهر كتّومن . احبتً اعسكريً هاهتوجّيكون إىل أن ا ى غالبًأدّمما  ،ارتباطها بوزارات الدفاع
)Herz( رايت ،)Wright( وولفرز ،)Wolfers (وآخرون.  

  حلة الرتاجــــــــعمر:ثانيًا
 نووية حرب إمكانيةالذي قام على  على الدراسات األمنية اأساسً الواقعيّ األمينّ التفكريسيطر  الباردة، احلرب خالل

 معجم من اجزءً "األكيد املتبادل التدمري"و "األوىل الضربة"، "الردع" مفاهيم لتمثّ وقد املتحدة، والواليات السوفياتي االحتاد بني

مثل  ره الطرف اآلخر،ع ما سيقرّتسعى إىل توقّ باطيةٍناست ترتكز على تقنياتٍ راساتٍد ر الباحثون، طوّبالنتيجة. 4األمين الواقعيني

                                                 
 Barryوهو تعريف مطابق لتعريف الدراسات االسرتاتيجية عند باري بوزان  ،"العسكريةالتهديد، استخدام ومراقبة القوة "عند الواقعيني، هتتم الدراسات األمنية بدراسة  1

Buzan  أنظر، "تأثريات وسائل القوة يف العالقات الدّولية"الذي يرى أنــّها دراسة:  
Dario Batistella, op.cit,  p.465. 
2 Bill McSweeney, op.cit, p20. 

وتقويته عرب جمموعة من اآلليات ذات ركيزة قانونية صممت ملنع اعتداء أي دولة على أخرى  اليت هتدف إىل احلفاظ على السالم الدويل التعاونيةاألمن اجلماعي هو عموم السلوكات  3
ود ذات مصداقية أيضًا إىل الضحايا ويتم حتقيق ذلك عرب توجيه هتديدات ذات مصداقية إىل املعتدين احلقيقيني أو احملتملني، وتوجيه وع. أو قمع ذلك االعتداء يف حال حدوثه

  :أنظر. احلقيقيني أو احملتملني أيضًا، أي باختاذ تدابري مجاعية فاعلة للحفاظ على السالم وتنفيذها إذا اقتضت الضرورة
 Shah Tarzi, art.cit, p.44 
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ضح من خالل نظرية يتّلتحقيق األمن مثلما  كأداةٍ 1)الردعلتوازن  مرادفٌ(القوى نظريات املباريات والردع، واليت ارتكزت على توازن 
ت الذي قبل فيه بعض قوويف ال .وحبثت عن أفضل وسيلة لردعه) فييتاالحتاد السوهو (الردع اليت افرتضت وجود عدو كامن 

، )نظرية املباريات مثالً( حةنزاعات مسلّيه اإلدراكات واالعتقادات يف احتمال نشوب الذي ميكن أن تؤدّ األساسيور الباحثني بالدّ
يف الوقت ذاته مسألة الدبلوماسية  ةًمهمل ،"وىلالضربة األ"ر يف قرار زت على مسألة معرفة ما الذي يؤثّأغلبية البحوث تركّ فإنّ

  .للصراع واالقتصادية ةالسياسيّ واألصول
 قاعدةًلت واليت شكّ ،"الفاعل العقالني"مبفهوم  مرتبطةٍ خاصّةٍ ةٍيّلتبين منهج منها كانت نتيجةً هذه احملدودية يف جزءٍ إنّ
 .2ل يف حتديد الفعل السياسياليت تتدخّ وغريها السياسية، االقتصادية ،السيكولوجيةبذلك دور العوامل  مهملةً نظريات الردع

مسائل ا حول جمال حبثه متمحورً الذي ظلّ الدّوليةات عزل هذا اجملال البحثي عن حقل العالقهلذا التوجّه  وكانت أكرب نتيجةٍ
  .لمسّالاحلرب و

من القرن العشرين،  العقد السادس منتصفيف مرحلة تراجع منذ ة دخلت الدراسات األمنيّ ،ألسباب السابقةل نتيجةً  
يف الواليات غالبية االسرتاتيجيني  واعتزال، ة لنظريات الردعشكاليات املركزيّاإلصالحية عدم من  أكّدهذا الرتاجع بعد الت تعزّزو
مستشارين  كي بصبحوا ،احلياة األكادمييةــ  )Kaufman( وكوفمان )Wohlstetter( وولسترتــ وعلى رأسهم حدة األمريكية املتّ

يف  دورٌ 1975كما كان للهزمية األمريكية يف الفيتنام سنة  .)Think Tanks( للعمل يف علب التفكريجهوا توّليأو  ،يف احلكومة
ص أرجعت هذا التخصّبل ، فقطحدة يف البحوث اليت جرت يف الواليات املتّ الثقّةإىل زعزعة  اهلزميةهذه  فلم تقد هذا الرتاجع،
التوازن  من أنّ قالتحقّو ؛من ناحيةٍحدة عجز نظرية الردع عن تفسري والتنبؤ هبزمية الواليات املتّ يف ظلّ يف أعني اجلامعيني أقل جاذبيةً
ال فعّ حلّ اللجوء إىل السالح النوويّ القول بأنّايل ف، وبالتّأخرى من ناحيةٍ يف إدارة األزمات االًا فعّلك تأثريًال مي النوويّ االسرتاتيجيّ

  .خاطئة فرضيةٌلتحقيق األمن 
يف تراجع  دورٌملكانة االقتصادية األمريكية تراجع اوآنذاك  النظام الدويليف  القوّةا، كان لفرتة االنفراج بني قطيب أخريً

اهتمام الباحثني حنو  ووجّهمن االهتمام مبسائل السياسات االقتصادية العاملية  زاد ب األخري، فهذا السبّالدراسات حول األمن
ا الباحثون الذين استمروا يف البحث حول املسائل ، أمّوطنيةال-االعتماد املتبادل وعرب أفكارميادين أخرى للبحث تعتمد على 

زوا على عمليات صنع واختاذ ركّ وىل،أ ، وبدرجةٍاألمن القوميّات على مشكالت ة املنظمّيّم اهتموا أكثر بتطبيق نظرفإنــّه ،األمنية
  .مهملني مسائل اإلسرتاتيجية البحتة القرار وامتالك األسلحة

  3رتة النهضـــــــــــــةف :اثالثً
 ة منذدخلت الدراسات األمنيّ ،4"هناية العصر الذهيب"أو كما يصفها ستيفن والت بـ ،بعد هذه الفرتة من الرتاجع

 ؤسّساتامل ظهور بعضوحرب الفيتنام بانتهاء  خاصّةً تارتبط ينجديد وصعودٍ يف مرحلة انبعاثٍسنوات السبعينيات منتصف 
                                                 

 مثل برودي، كيسنجر، شيلنج(الصادرة قبل احلرب العاملية الثانية، هو املرادف للمفهوم التقليدي لتوازن القوى، فمعظم الكتاب  الدّوليةما يرد يف أدبيات العالقات مفهوم الردع، الذي قلّ 1
جيمس دورتي وروبرت : أنظر .بالدالالت نفسها اليت حيملها مفهوم توازن القوى ...ستقر، توازن الردع، ميزان التسلح، الردع املكمثل الردع املشرتثوا عن مفاهيم حتدّ) وغريهم

 .247، ص1985ع، وليد عبد احلي، بريوت، املؤسّسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي: بالستغراف، النظريات املتضاربة يف العالقات الدّولية، ترمجة
2 Bryan Mabee, «Security Studies and the ‘Security State’: Security provision in historical context», International relations, 
vol.17, n°135, p.136 
3 Stephen Walt, art.cit, p.211.  
4 Ibid. 



 

 National( "وطينلاألمن ا"ة وكذا إصدار جملّ) Fondation Ford( "فورد مؤسّسة" صة يف دراسة األمن مثلالعلمية املتخصّ

Security.( يف نظريات العالقات مات واملقاربات املسيطرة للمسلّ الثمانينيات أين حدثت مراجعاتٌ مطلعهذا الصعود  تعزّزو
نظريات االعتماد املتبادل و مقاربات االقتصاد السياسي الدويل ز هذه املرحلة بالنجاح امللحوظ الذي شهدتهتتميّو .1آنذاك الدّولية

   :يفرات احلاصلة أثناءها لتطوّا أهمّميكن تلخيص و .Nye(2(ناي و  Keohane(، كيوهان )Gilpin(يلنب جل) الليربالية(
باألمن الوطين وتعديل  قُتتعلّ مةٍقيّ تقديم دراساتٍا ساعدهم على ممّ باحثنيبالنسبة للاألمين الوصول إىل األرشيف  سهولة .1

وذلك  ،ينياتبفرتة الستّ مقارنةًا يسريًصار صول على املعلومة احلف إظهار النقائص اليت كانت تشوبه، ،لّعلى األق ،البعض اآلخر أو
 1975وهزمية الفيتنام  1972سنة ) Watergate(واترغايت  بعد حادثيت خاصّةأكرب  للحمالت املقامة من أجل شفافيةٍ كنتيجةٍ

 وتوريط الكونغرس يف مسائل األمن والدفاع؛

ومشكالهتا واألحداث اليت وقعت خالهلا  احلربا على الباحث أن يدرس هذه بيًسن أصبح سهالً: 1975 هناية حرب الفيتنام .2
 ؛وأن يفهم األخطاء اليت قادت إىل اهلزمية

وتزامن هذا مع نشوب  ،تني عامليتنيتدهورت العالقات بني أعظم قوّ ،وبداية الثمانينياتيف أواخر السبعينيات : هناية االنفراج .3
من األسلحـة االسرتاتيجية  حدّللالثانية  عاهدةاملالتوقيع على و )1988-1980العراقي -اإليرانيالنزاع على غرار (بعض النزاعات 

)Strategic Arms Limitation Talks SALT 2(، ّوأفغانستان ووصول ريغن خل السوفييت يف إفريقيا والتد)Reagan (
 ؛1981سنة الواليات املتحدة األمريكيةيف  كمسدّة احلإىل 

 "جملة الدراسات االسرتاتيجية"و )Adelphi Papers( "ألدايفوثائق " بعد تأسيس جملّةحثني لنشر أعماهلم ة أكرب للباإمكانيّ .4
)Journal of Startegic Studies (ايفلسورف"و) "Survival(  تعاجل مسائل األمن؛ مقاالتٍشرعت يف نشر اليت 

هارفارد  يف جامعاتيف تطوير مراكز البحث اجلامعي  )Fondation Ford(فورد  مؤسّسةالدعم املايل، فقد سامهت  .5
)Harvard( ستانفورد ،)Stanford( معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ،)Massachusetts Institute of Technology 

MIT(كورنل ، )Cornell (ة األخرى إىل احلذو حذوها؛العلميّ ؤسّساتا دفع بعض امل، ممّأخرى جامعاتٍو 

وتقوية ودعم  الدّولةللدفاع عن مصاحل  القوّةللتهديد واستخدام  ةٍعلميّ تطوير مقارباتٍ بدافعاألحباث يف هذا اجملال تشجيع  .6
ح مراقبة التسلّيف  تأسيس فرع خمتصّومن ذلك  ،ضمن جماالت أحباثها مج اجملال األمينّد األكادميية ؤسّساتاملكما أعادت  .أمنها

 .3األمريكية للعلوم السياسيةواألمن الدويل يف اجلمعية 

 ،علوم السياسيةيف الاملراجعة للمقاربات التقليدية  قاربات ما بعد الوضعيةاملكتابات والبظهور و ،الباردة احلرب هناية معو
 وحمورها( التقليدية املقاربة عن يبتعدون السياسة وصانعو الباحثون أخذ حينما األمنية الدراسات جمال يف ثورةال من نوعٌ وقع

 سبيل على ،)Théorie Des Systèmes( مفكري نظرية النظم بعض اجتاهو ،األمن ملفهوم أكثر مشوليةٍ معاجلةٍ حنو )الدّولة

 األمن أنّ إىل تشري راديكاليةٍ أكثر نظر وجهةكما ظهرت  .4اوأوروب آسيا يف الناشئة األمنية اإلقليمية الرتتيبات دراسة إىل املثال،

                                                 
1 Jean Barrea, Théories des relation internationales. De l’idéalisme à la grande stratégie, Belgique, Erasme, 2002, p.185. 
2 Ibid. 
3 Barabra Delcourt, op.cit, p.09.  
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 فقط وليس التهديد مصادر على زتركّ أن وجيب ،فقط الدول وليس مجعاء اإلنسانية جوانبها بني تضمّ بطريقةٍ إليه ينظر أن جيب

  :2تنيأساسيّ حجتني على النقلة هذه تمدوتع .1الدول ضدّ هةاملوجّ العسكرية التهديدات على
التنازع مل خيتف يف العالقات  فإنّ ،)1991(الثانية نت حرب اخلليج فكما بيّ ،ممكنةً تزال ما الدول بني احلرب أنّ األوىل، -

 من العديد يف اهلدف هي القومية املصلحة توليس .اعنفً أشدّ صارت الدول داخل احلروب لكنّ ،1989بعد  الدّولية

  ا؛جد قةضيّ نــّهاأد بوتؤكّ ألمنل الواقعية النظرة املقاربة هذه تنتقدلذا  ،وثقافتها اجلماعة بل هوية، النزاعات هذه
 كالتهديدات ،العسكرية غري التهديدات من بعد ظهور جمموعةٍ ملواطنيهاعلى توفري األمن  ول مل تعد قادرةًالدّ أنّ الثانية، -

 .مبفهوم األمن اإلنساني وهذه الفكرة على عالقةٍ ،املوارد شحّ، الالجئني مشكالت األوبئة، الدميغرايف، النمو، البيئية

يف عامل ما  جديدةٍ إشكاالتٍبعد ظهور  خاصّةًيف اجلامعات،  سسةًأْمَ يف هذه املرحلة ةاألمنيّت الدراسات شهدكما 
 علىفكرة تأثري منط األنظمة السياسية  خاصّة( سياسة األمن الوطيندور السياسة الداخلية يف حتديد : 3هابعد احلرب الباردة أمهّ

تأثري احملافظني اجلدد على السياسة اخلارجية للواليات  عنناهيك  "باحلربطيات ال تقوم الدميقرا"وفكرة  الدّولية العالقات
دور  ؛الدّوليةيف حتديد سلوك الفواعل ) ة لألفكارالسلطة املستقلّ(األفكار دور  ؛ظواهر التعاون الدويلرة لاملفسّالعناصر  ؛)حدةاملتّ

 .واحلصول على املوارد الطاقويةاالقتصاد  ؛القوى اإلقليمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Tara McCormack, Critique, Security and Power. The political limits to emancipatory approaches, Routledge, New York, 
2010, p.19. 
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3 Barabra Delcourt, op.cit, p.10. 



 

  من الوضعية إىل ما بعد الوضعية مروراً باملفهوم املوسّع لألمن ة لألمناملقاربات النظريّر تطوّ :حث  الثانياملب
هل توجد نظرية "سؤال النقاش حول  إىل أنّ ونشري بدايةً. ور النظري ملفهوم األمنيهدف هذا املبحث إىل رصد التطّ

ر واإلثراء النظري التطوّ ه يف ظلّل يرى أنّ، االجتاه األوّ)ومعارض دٍمؤيّ(إىل اجتاهني  الدّوليةى إىل انقسام علماء العالقات أدّ" لألمن؟
 خاصّةة نظريّ"هناك  تأصبح ،للتفكري يف األمن خاصّةٍ ةٍمنهجيّ وأدواتٍ مصطلحاتٍدراسات األمنية واستخدام مفاهيم، لل

ا من جمموعة موضوعً األمن ليس إالّ ا االجتاه الثاني فريى أنّ؛ أمّالدّوليةكحقل صغري ضمن حقل أوسع هو نظرية العالقات " باألمن
اإلشكالية احملورية  ألنّ" نظرية لألمن"، وال ميكن احلديث عن الدّوليةتدرسها نظرية العالقات ) االندماجو كالنزاع، التعاون(مواضيع 

  .السابقة الدّوليةات العالقات يف نظريّ مطروحةٌ) لضمان األمن القوّة أو التهديد باستخدام/استخدام(هلذه األخرية 
والثاني هو  ؛التنظري لألمن موجودٌ على أنّ اهناك اتفاقً ل هو أنّاألوّ: ج من االختالف السابق أمرينتوميكن أن نستن

ودون أن خنوض يف . الدّوليةات العالقات أو يف إطار نظريّ) نظرية لألمن( يف إطار خاصّ االختالف حول إن كان هذا التنظري يتمّ
راته ضمن املقاربات ق ملفهوم األمن وتطوّق عليه بني االجتاهني وحناول يف هذا املبحث التطرّهذا النقاش، ننطلق من العنصر املتفّ

  .الوضعية وما بعد الوضعية: يهابشقّ الدّوليةية للعالقات نظرال

  املقاربة الواقعية لألمن كأبرز منوذج عن املقاربات الوضعية :لاملطلـب األوّ
، فاالعتقاد املشرتك بني هذه الدراسات هو القوّةز الدراسات الوضعية على األبعاد التقنية والعملياتية الستخدام تركّ

هذا النوع من الدراسات  إنّ. طبيعية قواننيٌ نــّهاأوكن اكتشافها يتعيّ ةٍعامّ ه يتوافق مع قواننيٍة على أنّالفواعل األمنيّر إىل سلوك النظّ
، ميزانية الدفاع، نوعية األسلحة، جتهيزاتٌ( ةٍمادّي على عوامل ة الوطنية قائمةٌالسياسات األمنيّ باألساس على افرتاض أنّ قائمٌ

يف صدد تقوميها هلذه  ال تعرتف بتأثري القيم، املعايري واألفكار يف صياغة الواقع واألفعال ا، لذا فهييًميكن قياسها كمّ) تقسيم املوارد
الطرف ا ، الذي كان دائمًهذا النوع من الدراسات يف جمال األمن باألساس االجتاه الواقعيّ يضمّو .السياسات وبناء استنتاجاهتا
  .لألمن املقاربات ما بعد الوضعيةو املراجعة املستهدف من طرف النظريات

  ناملقاربة الواقعية لألم فحوى: الًأوّ
على  الدّولةاألمن يعين قدرة  نّووفقها، فإ .خالل فرتة احلرب الباردة األكثر سيطرةًتعترب املقاربة الواقعية لألمن املقاربة 

 ز بالفوضىيتميّ نظام دويلّ وأن حتافظ على وحدة إقليمها يف ظلّ ، أن تضمن استقالهلا السياسيّدٍاحلفاظ على بقائها ككيان سيّ
 الربدايم الواقعي حتليالًا من هذا، يفرتض انطالقً. Hobbes(1حالة الطبيعة على حد تعبري هوبز (فيه  ةٍمركزيّ ويفتقد حلكومةٍ

لذا فالدول مشغولة  ،احلفاظ على املكانةو، البقاء القوّةا يف سياق حبثها عن ا للعالقات بني الدول اليت تتعارض إراداهتا حتمًصراعيً
 أخرى بأشكال يعرتفون الواقعيون وإن كان. ة من أجل حتييد التهديد وحتقيق األمنبأفاق احلرب وهي تعتمد على الوسائل العسكريّ

 كانتكلّما ا عسكريً ةًقويّ الدّولة كانت ماكلّ هــّون بأنالنهائي يقرّ همحتليل يف همأنّ إالّ اجليوسياسية، واملزايا الثروة فيها مبا ،القوّة من

 مرجعيةٍ ذات السيادة كوحدةٍ الدّولةباالعتماد على  إالّ التفكري يف األمن ال يتمّ فإنّ ،هبذا املعنى الواقعيّ. األرجح على اأمنً أكثر
  .للنظام الدويلّ قاعديةٍ

                                                 
1 Amélie Blom et Frédéric Charillon, Théories et concepts des relations internationales, Paris, Hachette, 2001, p.13. 



 

 ــ الذي اعترب أنّ) Thomas Hobbes(من الكلمات املفتاحية بالنسبة للواقعيني، فمنذ توماس هوبز " األمن"ويعترب 
 ــ جيمع 1"املنفعة، األمن والسمعة"اس إىل اهلجوم من أجل حتقيق اليت تدفع النّرب هي األسباب الثالثة للح" الصراع، الريبة والفخر"

، ، فقريةًاحلياة دونه تصبح عنيفةً وأنّ ،ة للدولللسياسات اخلارجيّ" األهداف اخلالدة"من  البحث عن األمن هو واحدٌ الواقعيون أنّ
هذا اإلمجاع خيفي يف حقيقة األمر االختالفات بني الواقعيني بالنسبة لألولوية املمنوحة هلدف  لكنّ .قصريةً ــ باألخصّــ  و انفراديةً

  .2"، الثروة، اجملدالقوّة"باألهداف األخرى  مقارنةً" األمن"
 القيم األخرى تابعةً ول جتعل كلّالدّ كلّ ه من اخلطأ القول بأنّــّأن") Arnold Wolfers(فمن جهة، يرى أرنولد وولفرز 

ــ بغياب حمتمل لألمن وتقبل بأن  ة يف أن هتتمّــ وهي حمقّ ةًوإن كانت غالبية الدول ويف معظم األحيان مهتمّ" حتّى" لتعظيم أمنها
األمن هو  يف التأكيد على أنّ) Kenneth Waltz(د كينيث والتز أخرى، ال يرتدّ ومن جهةٍ. 3"يف سبيل تقويته م تضحياتٍتقدّ

 الدول ال تسعى إىل حتقيق أهدافٍ"ما يدفع إىل ذلك هي الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل، فـ وأنّ ،بالنسبة للدول" لاهلدف األوّ"
ال  يف ظلّ اصّةاخل قوّهتاباالعتماد على  وهي يف ذلك مطالبةٌ، 4"إذا ضمنت بقاءها إالّ القوّةأخرى مثل االستقرار، املنفعة أو 

مة الواقعية للمسلّ كنتيجةٍ" املعضلة األمنية"هنا إذن تربز فكرة . 5من هلا األمنميكن أن تض ويل وافتقاده حلكومةٍة النظام الدّمركزيّ
  .7"الكلّ ضدّ حرب الكلّ"املرادفة حلالة  6حول حالة الفوضى اهلوبزية

  ــ الال أمن؟ القوّةمعضلة الال أمن ــ  :اـــــًثاني
خلطر  ضةًوام معرّجتد نفسها على الدّ دولةٍ كلّ فإنّة، تغيب عنه سلطة مركزيّ العالقات بني الدول جتري يف وسطٍ ألنّ 

تطبعه حالة  جتري يف وسطٍ الدّوليةالعالقات  أخرى، فإنّ بعبارةٍ. هاضدّحة املسلّ القوّةأو دول أخرى قد تلجأ إىل استخدام  دولةٍ
 املساعـــــدة الذاتية"ه مبـــدأ على نفسها لتضمن أمنها، إنّ ال ميكن ــ وال جيب ــ أن تعتمد إالّ دولةٍ ب للحرب، وكلّالتأهّ

/Chacun pour soi Self Help "ّث عنه كينيث والتزالذي حتد )Kenneth Waltz (الواقعية اجلديدة رائد.  
خطر هجوم من طرف  ة لتاليف كلّعلى زيادة قدراهتا العسكريّ جمربةٌ دولةٍ كلّ ، فإنّ"املساعدة الذاتية"لى مبدأ ع بناءً

ه ب موجّهذا التأهّ ول اليت ستعتقد أنّب اخلوف والريبة لدى باقي الدّملثل هذا االحتمال يسبّ بها العسكريّتأهّ أخرى، وإنّ دولةٍ
 يف ضمان بقائها يف حميطٍ عن إرادةٍ ، أي هي تعبريٌ"ةدفاعيّ"بة املتأهّ للدّولةة النوايا احلقيقيّ ا يف أنّها، فهي ال ميكن أن تثق أبدًضدّ

د هذا التفاعل االسرتاتيجي ما يصطلح عليه يولّو. يف تغيري الوضع القائم لصاحلها ختفي وراءها رغبةً" هجوميةً"عدواني، وليست 

                                                 
1 Cité par: Dario Batistella, op.cit, p.464. 
2 Cité par: Ibid. 
3 Jean Barrea, op.cit, p.187. 
4 Cité par: Dario Batistella, op.cit, p.465.  
5 Jean Barrea, op.cit, p.167. 

  :بني ثالثة أشكال من الفوضى) Alexander Wendt(نستعني هنا بتمييز ألكسندر وانت  6
 ؛يف ظل هذا النوع من الفوضى تعترب الدّولة أن الدول األخرى عدوة هلا، وبالتايل فإن ما حيكم عالقاهتا معها هي احلرب ومحالت السّيطرة: الفوضى اهلوبزية - 

 يف ظل هذا النوع من الفوضى تعترب الدّولة أن الدول األخرى منافسة هلا لكنها ال تنفي عنها حق الوجود؛: الفوضى اللوكية - 

 . يف ظل هذا النوع من الفوضى تعترب الدّولة أن الدول األخرى صديقة هلا، وتتعاون معها من أجل حتقيق املصلحة املشرتكة: الفوضى الكانطية - 

  .يف بنائهم لنظريتهم" الفوضى اهلوبزية"وحسب وجهة نظر وانت فإن الواقعيني يعتمدون على مسلّمة 
7Amélie Blom et Frédéric Charillon, op.cit, p.13. 



 

، 2"املعضلة األمنية") John Herz( يه جون هرز، وما يسم1ّ"اخلوف اهلوبزي"بـ) Herbert Butterfield( هربرت باترفيلد
  . حقل الدراسات األمنيةة اجلوهرية واألصيلة إىل فات الواقعيّمن اإلضا واحدةٌوهي 

ول األخرى؟ مبعنى ما لضمان أمنها إىل ال أمن الدّ من طرف دولةٍ فرديةٍ خذة بطريقةٍي اإلجراءات املتّتؤدّأن كيف ميكن 
هلا أن ") أ"دولة (ترفع من قدراهتا العسكرية  يف مواجهة دولةٍ" ب" دولةً ؟ ألنّ"ب" ب ال أمن دولةٍيسبّ" أ" أمن دولةٍ كيف أنّ

 اا أن تعتربه سلوكً؛ وإمّاصّةة اخلبزيادة إمكانياهتا العسكريّ وال تردّ ه دفاعيٌّــّا أن تعترب هذا القرار على أنإمّ: ختتار بني موقفني
فإنّ إجراءٍ بأيّ ال أمنها سيتصاعد، فإن هي مل تردّ ن موقفها، فإنّمهما يك. 3يف قدراهتا الذاتية هي األخرى بزيادةٍ وتردّ اهجومي 

 فإنّ ،ت برفع قدراهتابإمكانياهتا؛ وإن هي ردّ ارتفعت مقارنةً" أ" للدّولةة اإلمكانيات العسكريّ مبا أنّ" مباشرةً"حالة ال أمنها ترتفع 
 الدّولة ة فإنّاهتا العسكريّه مبجرد أن تزيد قدراهتا وإمكانيّا بأنّأبدً أكّدال ميكن أن تت األنــّه، "غري مباشرةٍ" ال أمنها سريتفع بطريقةٍ

  .اصّةف عن دعم قدراهتا اخلستتوقّ" أ"
 كلّ ح ألن يكون يف الواقع، ألنّالسيناريو الثاني هو املرجّ سبة للواقعيني فإنّ، وبالنّ"معضلةٍ"ضة ملواجهة إذاً، فهي معرّ

" ب" ففي الواقع، دولةٌ. اا كامنًوحيمل هتديدً هجوميٌّ أنّهول األخرى على وسلوك الدّ ه دفاعيٌّعلى أنّ الذاتيّر سلوكها ول تفسّالدّ
ترفع من " ب" للدّولةبرؤيتها " أ" الدّولة السلوك نفسه، وإنّ أيضًار أن تسلك هي ة تقرّترفع من قدراهتا العسكريّ" أ" دولةً ترى أنّ

منها  ة حماولةًح، وتعود بدورها إىل زيادة قدراهتا العسكريّاليت دفعتها إىل مضاعفة التسلّا ختوّفاهتة من صحّ أكّدقدراهتا تت
وهكذا، تدخل . فعل مضادّ ردّا األخرية ويقودها إىل جمددً ، وهو ما يستفزّ"ب" الدّولةح لتخفيض ال أمنها الذي نتج عن تسلّ

وعدم القدرة  كّالشف، الريبة، د عن التخوّالال أمن تتولّ− القوّة−امة الال أمنلدوّ نتيجةً من الفعل والفعل املضادّ امةٍن يف دوّالدولتا
  .دولةٍ من النوايا احلقيقية لقدرات كلّ أكّدعلى الت

 ما لتهديد دولةٍ من دولةٍ رورة وجود إرادةٍب بالضّبني الدول ال يتطلّ" ةٍأمنيّ معضلةٍ"التحليل السابق أنّ حدوث من نستنج 
السلوك الناتج  ، وهو ما يقودنا إىل القول بأنّالدّوليةد عن حالة الفوضى باألساس هو بنية الال يقني املتولّ املعضلة منشأ ألنّأخرى، 

  .4ولالدّ بني كلّ" موضوعيٍّ" يقود إىل حالة ال أمنٍ ،أخرى أو دولٍ ما جتاه سلوك دولةٍ ه دولةٌحتسّ" ذاتيٍّ" عن عدم يقنيٍ
من طرف البنائيني ومدرسة  خاصّة ،ا من طرف العديد من دارسي األمنقد لقي اعرتاضً هذا الطرح الواقعيَّ إنّ

أطلسي والفضاء الشمال  اجملتمع السياسيّ"يف كتابه ) Karl Deutsch( يعود إىل كارل دوتشعليه ل اعرتاض أوّ كوبنهاجن، لكنّ
Political community and the north atlantic area " ا وإن كان دوتش يف كتابه السابق قريبً. 1957املنشور سنة

                                                 
1Dario Batistella, op.cit, pp.465-466. 

الذين يعيشون يف هذه احلالة جيب أن ينشغلوا، وغالبا هم كذلك، خبطر األفراد واجملموعات . جمتمع فوضوي، يظهر ما ميكن أن نسميه معضلة األمن أينما وجد: "يقول جون هرز 2
هبدف التخلص من تأثري وعلى أمل أن يكونوا مبنأى عن هذا اخلطر، يلجؤون إىل حيازة أكرب قدر ممكن من القوة . أو أفرادٍ آخرين عليهم من قبل جمموعات[...] اهلجوم أو السّيطرة 

ات متنافسة، يتواصل الصراع يف عامل متكون من وحد[...] ومبا أن ال أحد يشعر باألمن . قوة اآلخرين، وهذا ما يدفع اآلخرين إىل أن يكونوا غري متأكّدين وعلى التحضر إىل األسوأ
  ".على القوة يف دائرة مفرغة من األمن والقوة

3 Jean Barrea, op.cit., p.188. 
   :يف) Robert Jervis( حول مسار التخفيف من املعضلة األمنية، أنظر املسار املقرتح من طرف روبرت جريفيس 4

Robert Jervis, «Cooperation under the Security Dilemma», World Politics, 30 (02), January 1978, pp.167-214. 



 

ا من طرفه يف جمال الدراسات إسهامً رَبِاعتُ 1)ديد والتعدّاملوحّ(متييزه بني نوعني من اجملتمعات األمنية فإنّ  ،اا مّإىل الوظيفية نوعً
  .ار الواقعية املسيطر آنذاكلتيّ أفكاره يف هذا السياق جاءت مناقضةً وأنّ خاصّةًة، األمنيّ

  : 2نإسهام دوتش كان بفكرتيــ فإنّ ،)Dario Batistella( على رأي األستاذ داريو باتيستيالّ باختصار، وبناءً
ا تبعً ةٍأمنيّ وإقراره بإمكانية وجود جمتمعاتٍ ويلّالدّ والفضاء السياسيّ الداخليّ رفضه الفصل بني الرتتيب السياسيّ أنّ: األوىل .1

للمفهوم  ةاملالزم) Stato-centrisme( الدّولة-مركزيةعن فكرة  يبه إىل التخلّى القومية، أدّ-وسرعة االتصاالت عرب كثافة ملقدار
 راسات األمنية؛ للدّ الواقعيّ

ا بعدً أعطى دوتش، فوضوية النظام الدويل ا يف ظلّدة جغرافيًحمدّ ديةٍتعدّ ةٍأمنيّ تأكيده على إمكانية وجود جمتمعاتٍب: الثانية .2
الدراسات األمنية إىل ميدان وغري مسبوقةٍ جديدةٌ إضافةٌا لألمن، وهي إقليمي.  

  .باري بوزانورائدها مدرسة كوبنهاجن مته الذي قدّلألمن واملعمّق ع املفهوم املوسّ الفكرتني ضمن هاتنيوجند 
  3كوبنهاجن مدرسة أطروحاتوفق  ع لألمناملفهوم املوسّ :املطلب الثاني

للبحث  جديدةٍ ل املسامهني يف إعادة صياغة مفهوم األمن وفتح جماالتٍأوّ 4مدرسة كوبنهاجن ورائدها باري بوزانتعترب 
يف تأسيس مسار  وقد انطلق بوزان ومدرسة كوبنهاجن من إرادةٍ. من القرن العشرين العقد الثامنيف حقل الدراسات األمنية منذ 

ب على حدود الدراسات االسرتاتيجية التقليدية واملقاربات الكالسيكية يف العالقات راسات األمنية يسمح بالتغلّللدّ خاصّ
  .5ول فقطالعالقات بني الدّتعميقه أكثر من جمال البحث إىل أبعد من اجلانب العسكري البحت و عن طريق مدّ ،الدّولية

 غري قابلةٍ"ا مقاربة مدرسة كوبنهاجن هي تقريبً ، فإنّةالدّوليّعلى مستوى نظرية العالقات وممّا جتدر اإلشارة إليه أنــّه 
 وويليامز) Huysmans(هويزمانز  ، يف حني أنّ"ةٌوواقعيّ ةٌموضوعيّ"أغلبية أعماهلا  ، فماك سويين يعترب أنّ"للتصنيف

)Williams( 6"ةة والبنائيّالواقعيّ ا منخليطً" ااهنيعترب.  
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2 Dario Batistella, «L’apport de Karl Deutsch à la théorie des relations internationales», revue internationales des politiques 
comparée, vol.04, n°10, pp.567-585. 
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ض تعرّ ةالدّوليّالفوضى  أنّ أيضًا، إذ اعترب هو "ةاملعضلة األمنيّ"ينطلق بوزان يف دراساته من أعمال جون هرز حول و
بقدر ما هذه : ما على مستوى التحليل النسقي فقط الواقعيني ضبطوا مشكالت أمن دولةٍ أنّه يعتقد ة، لكنّول للمعضلة األمنيّالدّ

ف مع دراسة مشكالت األمن بالنظام الدويل يف عمومه، بقدر ما ال تتكيّ حقيقةً بالنسبة للقوى الكربى اليت تتأثر املقاربة صاحلةٌ
نتيجة اتساع شبكة ) النظام الدويل( ر مبا حيدث ضمن النسق الكليّكان أمن القوى الكربى يتأثّ إنبباقي الدول، ف اصّةاخل

  .1اعنها جغرافيً ا مبا حيدث يف مناطق بعيدةٍمًر دائــّال تتأث) الصغريةواألقاليم الدول (األنساق الفرعية األخرى  نّمصاحلها، فإ
ربطت بني تبادل املعتماد عاملية لالز بشبكة يتميّ واقع الدويلّال نّولتجاوز القصور السابق، انطلق بوزان من فكرة مفادها أ

تلك القريبة  خاصّةًلتأثريات اجلغرافيا، ورأى ضرورة دراسة التفاعالت بني الدول والروابط بينها يف جمال األمن  أمون الدول نتيجةً
وجند هذه الفكرة يف مسامهات مدرسة . )Anarchie mature( ز بفوضى ناضجةا أو الواقعة ضمن أقاليم تتميّجغرافيً

  ).املبحث الثالث" (نمركب األم"و" األمن اإلقليمي"كوبنهاجن حول مفهومي 
ق دون اليت تطبّ) االواقعية أساسً(لة مع الدراسات املتمحورة حول سياسات األمن الوطين ، بطريقة ما، قطع بوزان الصّإذاً

ض ا من بعقريبًنــّه بقي هذا ال ينفي أ األخذ يف االعتبار التأثريات اليت ميكن أن حتدثها على املستويني اإلقليمي والدويل، لكنّ
  : نّعترب أعندما ا خاصّةًمات الواقعية املسلّ

 ة لألمن؛ة األساسيّهي الوحدة املرجعيّ الدّولة .1

أمن األفراد هو  نّفق عليه أكان من املتّ  نوليس األفراد، فإ هي املعنية باألمن حقيقةً) أو االنسانية مجعاء(اجلماعات االنسانية  .2
[...] دين ميكن لألفراد أن يكونوا مهدّ"ا لال أمنهم، مصدرً أيضًاميكن أن تكون هي  فإنــّه، الدّولةست من أجله ب الذي تأسّبالسّ

اه ة لبنى تتعدّبشدّ بل تابعٌ ،ذاته يف حدّ فأمن األفراد ليس مستقال ا،، إذ2ً"بالتفاعالت اليت تدخل فيها دولتهم مع باقي الدول
 راسات األمنية؛للتحليل يف الدّ اذاته مستوى أساسيً حدّيف  ، وبالتايل ال ميكن أن يكون)، النظام الدويلالدّولة(

؛ التفاعل بني )على املستوى الدويل ةٍمركزيّ غياب حكومةٍ(ويل فوضوية النظام الدّ: احلسبانبعني جيب أن تأخذ مسألة األمن  .3
 .ة للنظامخمتلف الوحدات السياسيّ؛ والتنازع الذي ميكن أن ينشأ عن كيفية توزيع السلطة بني )الدول(نة للنظام الوحدات املكوّ

  : 3واقعيني يفالوخيتلف بوزان عن 
بالسياسة الداخلية، فاألمن جيب أن ينظر إليه  قةٍالية سلطتها، وأخذه باالعتبار عناصر متعلّا ألنظمتها وفعّمتييزه بني الدول تبعً .1

؛ )الضعيفة الدّولةة والقويّ الدّولةمتييزه بني (واأليديولوجيات  ؤسّساتة؛ املواألمّ الدّولةباختالف أمناط الدول؛ طبيعة العالقات بني 
للتعاون أو ال،  أةٍباالعتماد على وجود دول مهيّ) ناضجة وغري ناضجة(ز بوزان بني أمناط الفوضى مييّ، )Wendt(ومثل وانت 
 تسمح بتنظيم عالقاهتا؛ مؤسّساتٍو لها لقواعدٍومدى تقبّ

ودراسة الديناميكية بني األهداف األمنية " األمن اخلارجي"و" األمن الداخلي"مييز التقليدي بني لي عن الترؤيته لضرورة التخّ .2
 ؛)أمن املواطنني واألمن الوطين(

                                                 
 1983نشرت سنة  ،"People, States and Fear الناس، الدول واخلوف"ل طبعة من كتاب بوزان تب يف فرتة احلرب الباردة، فأوّعلى أنه كُ جيب أن نفهم رأي بوازن هذا بناءً 1

  .أي يف فرتة الثنائية القطبية
2 Cité par: Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.489. 
3 Barbara Delcourt, op.cit, p.38. 



 

 هذه الوضعية تؤدي إىل املعضلة املركزية لألمن؛ ر دائم بني أمن األفراد واألمن اجلماعي وبأنّإكتشافه لوجود توتّ .3

 إىل اخليارات السياسية والتابع هلوية الفاعلني، واعتقاده أنّ ة للتهديد اخلاضع قبل كل شيءٍمتناهي الذاتيّ تأكيده على الطابع الال .4
 ).رمتغيّ( وغري ثابتٍ باألمن هو ظريفٌ املصدر الذي ميكن أن ينشأ منه مشكل متعلقٌ

كيز على وحدات مرجعية غري باقرتاحها الرتوتعميقها وسامهت مدرسة كوبنهاجن يف توسيع برامج البحث حول األمن 
مستويات  ل مفكرو هذه املدرسة إىل أنّوتوصّ. خمتلف أشكال التهديدن تتضمّ قطاعات أخرى غري العسكريعلى و الدّولة

 الوحدات التحتية، )، الشركات متعددة اجلنسياتالدّولةمثل ( الوحدات ؛)اإلقليمية(األنظمة التحتية  النظام الدويل؛: التحليل هي
)Les sous unités( )كما أن من االسهامات املركزية هلذه  .األفراد وأخريا) قبائلال، اإلثنيات، مثل البريوقراطيات، اللوبيات

 .املدرسة يف ميدان الدراسات األمنية تقسيمها األمن إىل قطاعات وابتكارها ملفهوم األمننة وهو ما سنحاول شرحه فيما يلي

  األمنقطاعـــــــــــــات  :أوالً
الواقعية اجلديدة إىل : منطق الفوضى"منهجية للتحليل تعود أوىل استخداماهتا إىل نشر كتاب  التحليل عرب القطاعات هو

 ل باري بوزان، شارلز جونزـمن قب "The logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realismالواقعية البنيوية 
)Charles Jones ( وريشارد ليتل)Richard Little(  تقسيمه إىل قوامها ويل طريقة لتحليل النظام الدّ إنــّها. 19931سنة

 طبيعة التهديدات واالنكشافات ختتلف داخل كلّإنّ ، وحول األمن الوطينّ خاصّةً يعطي إضاءةً) قطاع(جمال  ، وكلّجماالت نشاطٍ
باالعتماد على نوعية النشاطات االنسانية ميكن  فإنــّهوبالنسبة ملدرسة كوبنهاجن، . على أمن الفواعل خاصّةٍ ر بطريقةٍقطاع وتؤثّ

  :حتديد القطاعات املعنية بالدراسات األمنية كالتايل
رعية وش التنظيمي للدول، أنظمة حكمهاو يّؤسّساتا باالستقرار املب إضرارًيدرس التهديدات اليت تسبّ :القطاع السياسي .1

  .واملؤامرة هذه التهديدات التدخل، الدعاية ومن أمثلة .األيديولوجيات اليت تتبناها
ذات  الدّولةة فيه هي ة األساسيّالوحدة املرجعيّواملادية،  القوّةو باستخدام اإلكراههذا القطاع ز يتميّ :القطاع العسكري .2

ا وميكن أحيانً .اهتا املسلحةها، قوّإقليم ،الدّولة وجود ة اليت تستهدفويدرس التهديدات اليت تنشأ عن األفعال العسكريّالسيادة، 
-Sous(يف بعض احلاالت يكون موضوع األمن يف الواقع وحدات حتتية  ألنــّه ،ذات السيادة يف هذا القطاع الدّولةالذهاب أبعد من 

unités ()لسياسةٍ محاية بعض املبادئ والقيم موضوعاتٍ ، كما ميكن أن تكون)أو غريها عائالت، قبائل، عشائر، طوائف دينية 
  .هلذا القطاع ، وبالتايل تصبح موضوعاتٍ)التهريبمثل حماربة اإلرهاب و(لعنف والقهر ب استخدام أدوات اتتطلّ ةٍأمنيّ

الذين ن هم الفواعل األساسيّو) مصاحل األمنالوزراء، القيادات العسكرية، ( الدّولةلي ممثّ ويف القطاع العسكري، فإنّ
وميكن لبعض . والذين يتعاملون مع املسائل العسكرية والتنظيمات األمنية ،لكيفية التعامل مع التهديدات الدّولةرات رون عن تصوّيعبّ

 ،ر على ديناميكية هذا القطاعأن تؤثّ) اصّةاعة احلربية، شركات األمن اخلية، الصنات اجلوّمثل القوّ( الفواعل يف القطاع العسكري
 .من الفواعل السياسية لألمن وال فاعالً مرجعيةً ليست وحدةً نــّهاأبالرغم من 

                                                 
1 Thierry Balzacq, Art.cit, pp.09-10. 



 

وقدرهتا على التأثري  قوّهتاباملوارد اليت ميكن أن حتوزها واليت تساهم يف ترسيخ  أيضًايرتبط  الدّولةبقاء  إنَّ :القطاع االقتصادي .3
ليربالية أو (نشاطاهتا االقتصادية وعالقاهتا مع الفواعل االقتصادية  الدّولةر هبا ، فالطريقة اليت تسيّالدّوليةالعالقات مسار يف 

 بالتجارة، اإلنتاج القطاع االقتصادي لألمن يرتبطو .على سياسات الدفاع والعكس صحيح ميكن أن يكون هلا أثرٌ) محائية
 1ليةاألوّ االرتفاع الكبري يف أسعار املوادّو املقاطعة، احلظر التجاري، احلصار على شاكلة اقتصاديةً ن هتديداتٍيتضمّكما ، التمويلو
  . الدّولةصة للدفاع عن املخصّة املاديّ واملوارد ورفاهية املواطنني وعلى اإلمكانيات الدّولةا على استقرار ر سلبًاليت ميكن أن تؤثّو

نتيجة النزعة االستقاللية للوحدات  عديدةٍ ز بانقساماتٍالعوملة يتميّيف زمن ه السياسي يف شقّالدويل وإذا كان النظام 
االندماج  هذا. بني خمتلف الوحدات ويَّيْنمتبادل ق ز بديناميكية اندماج ومنطق اعتمادٍيتميّ ه االقتصاديّيف شقّ فإنــّهنة له، املكوّ

ول تعتمد يف أمنها على الدّ) مثال أوربّا( طاقويةال املستوردة للموادّ، فالدول أيضًاإىل ربط أمون الدول  ياواالعتماد املتبادل أدّ
ال ميكن أن تستغين يف حتقيق أمنها عن الدول املنتجة ) مثل اجلزائر(ة الغذائية األساسيّ ول اليت تستورد املوادّ، والدّارة هلاملصدّ
  .رة هلاواملصدّ

 ا جلميع النشاطات اإلنسانية، وكلّي والعاملي الذي يعترب مسرحًاحمللّ احمليط احليويعلى رة املؤثّيرتبط بالنشاطات  :القطاع البيئي .4
 .ياهامل، وندرة ث، االحتباس احلراريّالتلوّ ة مثلالتهديدات البيئيهذا القطاع ن يتضمّو. بالبشرية إضرارٌاحملصّلة يف إضرار به هو 

ليدرجوا قضايا تدهور  ةٍغري عسكريّ وقد استفاد الكثري من اإليكولوجيني واملدافعني عن البيئة من توسيع مفهوم األمن إىل قطاعاتٍ
ة تأثرياهتا ني للتقليص من حدّافر جهود مجيع الفواعل األمنيّجندة التهديدات اليت حتتاج إىل تظالبيئة واحمليط اإليكولوجي ضمن أ

يف سياق " األمن البيئي"مصطلح  بصراحةٍ استعمل )Le rapport Brundtland( 2تقرير برانتالند أنّ مثالً السلبية، فنجد
 استغلّنفسه قد كما جند التقرير ا فيه، حديثه عن األضرار اليت ميكن أن تلحق بالبشر نتيجة التدهور البيئي الذي كانوا هم سببً

مصلحة البشرية تقتضي مواجهة التهديدات  نّأل ،ة لصاحل هذا القطاعة واالجتماعيّتوسيع مفهوم األمن للمطالبة بالتعبئة السياسيّ
  .الةٍوفعّ سريعةٍ اآلتية منه بطريقةٍ

غة والثقافة، للّ تقليديةٍ أمناطٍ ر ــللتطوّ مقبولةٍ شروطٍ استمرار ــ يف ظلّ"ه على أنّ ف بوزان األمن اجملتمعيّيعرّ :القطاع اجملتمعي. 5
قدرة جمتمع على محاية "ه بأنّ) Ole Wæver( فه أول ويفرويعرّ. جملتمع من اجملتمعات 3"وكذا للهوية واملمارسات الوطنية والدينية

  .4"أو حقيقيةٍ كامنةٍ يته يف مواجهة هتديداتٍهوّ
من اإلضافات اجلديدة ملدرسة كوبنهاجن إىل حقل الدراسات األمنية انبثق عن  اواحدً ويعترب مفهوم األمن اجملتمعيّ

  1ا من طرف أول ويفرهذا املفهوم داخل مدرسة كوبنهاجن خصوصً رَوّوقد طُ. الدّولةلألمن غري  ةٍمرجعيّ وحداتٍبوجود  اإلقرار
                                                 

 .150-149ص ص ،2008احلديثة للكتاب،  ؤسّسةحنو علم اجتماع أمين، طرابلس، امل. حممد ياسر األيوبي، النظرية العامة لألمن 1
أصدرت هذه اللجنة تقريرا . مفوضية برانتالند على إسم رئيستها أيضًاــ واملسماة  "مفوضية عاملية حول البيئة والتنمية"رت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إنشاء ، قر1983ّيف سنة  2

ـــ حول التنمية املستدامة وعالقتها بالتنمية وهو التقرير الذي استخدم فيه " Le rapport Brundtlandتقرير برانتالند " أيضًاوالذي يسمى ــ  "Notre avenirمستقبلنا "بعنوان 
، 1981دت منصب الوزير األول يف اململكة النروجيية سنة طبيبة وامرأة سياسة نروجيية، تقلّ) Gro Harlem Brundtland(برانتالند  غرو هارالمو  ".األمن البيئي"مصطلح 

إىل  1998من  للصحةانينيات واملنظمة العاملية كانت على رأس املفوضية العاملية حول البيئة والتنمية يف منتصف سنوات الثم. 1996إىل  1990ومن  1989إىل  1986ومن 
2003.  

3Cité par: Thierry Balzacq, Art.cit, p.09. 
4 Cité par: Philippe Marchesin, les nouvelles menaces. Les relation Nord-Sud des années 1980 à nos jours, Paris, Karthala, 
2001, p.32. 



 

لكن ليس  ،رت على الدولة أثّالعوملة احلاليّ د ويفر أنّكّويؤ. الدّولةمع الدراسات التقليدية املتمحورة حول  قطيعةًالذي أحدث به 
العوملة دون أن تلغي هذه األخرية من  ا يف وظائفها يف ظلّرت هبا على اجملتمعات، فالدول عرفت تغيريًبالدرجة نفسها اليت أثّ

من الظواهر اجلديدة كتصاعد وترية اهلجرات،  يف مواجهتها جملموعةٍ يتها أصبحت على احملكّهوّ فإنّ ،ا اجملتمعاتسيادهتا، أمّ
د اهلوية الوطنية هتدّ وهي ظواهرٌ أوسع، اميكية االندماج ضمن كياناتٍتصاعد دينو ،الكبري للسلع الثقافية األجنبية االسترياد

بالغزو، بفقدان القيم  أمن، باآلخر، باهلجرة، املرتبطة بالال تخوّفاتا، ستصبح باألحرى المن اآلن فصاعدً"والدينية للمجتمع، 
والذي يشري إىل  Survie identitaire"3ييت البقاء اهلوّ"لـ مرادفٌ واألمن اجملتمعيّ. 2"الثقافية وأمناط احلياة هي ما يشغل األفراد

من طرف  إليه كتهديدٍ رُظَنْيُ فإنــّه أو غريمها دينيةً أو طائفةً سواء كان إثنيةً" اآلخر"، هذا "اآلخر"ز عن املتميّ" حنن"الـظهور شعور 
  ".حنن"الـ

ة لألمن ختتلف الوحدة املرجعيّ مته مدرسة كوبنهاجن، نستنتج أنّلألمن الذي قدّ على التقسيم القطاعيّ ا، بناءًإذً
  :باختالف القطاع

 ري؛ـــــة للقطاع العسكالكيانات السياسية األخرى هي الوحدات املرجعيّ وبعض) اهتا املسلحةقوّ خاصّة( الدّولة .1

 ؛مرجعيةً ميكن أن تكون وحدةً الدّولةاها وتدافع عنها واأليديولوجية اليت تتبنّ السيادة، القيم فإنّ القطاع السياسي، يف .2

 ه االقتصادي؛ــــــــيف قطاع  لألمن مرجعيةً لية ميكن أن يصبح وحدةًاألوّ التموين باملوادّ .3

 ؛لألمن اجملتمعيّ مرجعيةً معينة ميكن أن تكون وحدةً ة ما أو ألقليةٍة اجلماعية ألمّاهلويّ .4

 .لألمن البيئي ةًمرجعيّ عه يف القطاع البيئي ميكن أن يكون وحدةًاحلفاظ على احمليط احليوي وتنوّ .5

  : يف اجلدول التحليلي التايل) الوحدات والقطاعات(مفهوم األمن وتعميق ص ما قلناه حول توسيع وميكن أن نلخّ
  توسيــــــــــــــــــــــــــــــع

  تعميـــــــــــــــــــــــــــق
  قطاعــــــــــــــات األمـــــــــــــــــــــــن

  ــــــيـبيئــــــــــــ  اقتصـــــــــادي  سيـــــــــــاسي  عسكـــــــــري  ـــيـجمتمعــــــــ

مستويات 
  التحليل

  األنظمـــة التحتية    النظــــــــام الدويل
    الوحــــــــــــــــدات
  الوحدات التحتية

  رادــــــــــــــــــــــــــاألف
  

  4توسيع وتعميق مفهوم األمن: 01الشكل رقم 

                                                                                                                                                         
1 Ole Wæver, «Insécurité, Identité. Une dialectique sans Fin», In: Anne-Marie Le Gloannec (ed), Entre Union et Nations. 
L’Etat en Europe, Paris, Presse des science po, 1998, p.92. 
2 Ayse Ceyhan, «Analyser la sécurité: Dillon, Wæver, Williams et les autres», Cultures et Conflits, n°32-31, Mars 1998, p.46. 
3 Ibid.  
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م فإنــّه، اقطاعيًه حتليلألمن من خالل ا مفهوموعمق وا على اتساع أكّدقد  رون املنتمون ملدرسة كوبنهاجنوإن كان املفكّ
وهو ما ، 1"متييعه"لـ احتمالٌ ه يوجد حقيقةًون بأنــّلألمن، ويقرّ ومعمّق عباستخدام مفهوم موسّ لألخطار املرتبطةإدراكهم  أيضًا واأكّد

ي إىل اخلروج عن موضوع التوسيع غري املضبوط قد يؤدّ للدراسات األمنية، ألنّ ا على الرتابط الفكريّي إىل التأثري سلبًميكن أن يؤدّ
جمال دراسات األمن على التهديدات اليت  اقتصار، لذا جندهم يقرتحون 2أخرى ال صلة هلا باألمن الدراسات إىل جماالتٍ هذه

  : 3تستجيب إىل الشروط التالية
 حكرٌ وهي وسائلٌ ،)اصّةوالسلطات اخل القوّةمثل استخدام العنف املشروع، ( خاصّةً ب معاجلة التهديد وسائالًأن تتطلّ .1

 اليت متلك صالحية اللجوء إليها من أجل حتييد التهديد؛ ولةالدّعلى 

، اجملتمع، الدّولة(ة ر على بقاء ووجود الوحدات املرجعيّ، أي جيب أن تؤثّ)existentielles( ةًأن تكون التهديدات وجوديّ .2
 ).أو غريها ةاألمّ

  وبناء التهديد ةــــــــــــــــمنناأل :ثانيا
من طرف هذه املدرسة،  غري مسبوقٍ" ااخرتاعً"ملدرسة كوبنهاجن، والذي ميكن أن نعتربه من اإلسهامات األصيلة 

، أقلّ وبدرجةٍا من طرف أول ويفر، ر أساسًاملطوّ )Sécurisation/Securitization(مفهوم األمننة أو إضفاء الطابع األمين 
 لألمن ميكن أن حيظى باإلمجاع، فكلّ تواجه تقديم تعريفٍويهدف هذا املفهوم باألساس إىل جتاوز الصعوبات اليت . باري بوزان

اللجوء إىل األمننة  يلتجاوز هذا النقص ه أفضل كيفيةٍ ما عند تطبيقها، هلذا فإنّ وأن تواجه مشكالً مة لألمن البدّالتعاريف املقدّ
  .استثنائيةً ب معاجلةًتتطلّ يةٌأمن أو مشكالتٌ هتديداتٌ نــّهاأوقضايا ما على  اليت تسمح بتكييف رهاناتٍ

 والذي عربه يتمّ اجحٌن) Speech Act( ل خطابيفع" أنــّهمن ويفر وبوزان ب كلّ هفعرّاألمننة، فقد  بالنسبة لداللة مفهوم
، نةٍمعيّ ةٍمرجعيّ لقيم وحدةٍ وجوديٌ ه هتديدٌا على أنّمّ ملعاجلة شيءٍ ةٍسياسيّ يف جمموعةٍ) Intersubjective( 4بناء فهم تذاتاني

البناء اللغوي "بتعبري آخر، األمننة هي ذلك  .5"للتعامل مع هذا التهديد واستثنائيةٍ ن من اللجوء إىل تدابري استعجاليةٍللتمكّ
قد (ما  ةٍأمنيّ ةٍملرجعيّ املعنويّأو /و البقاء املاديّ ميسّ ا والقائم على االستدالل بوجود هتديدٍمّ املمارس من خنبةٍ 6"الرباغماتي

 حملّ "ةاملرجعيّ/الكيان"الغاية منها تأمني  ئيةٍاستثنا هبدف شرعنة اللجوء لرتتيباتٍ) أو اهلوية الدّولةتكون الفرد أو اجلماعة أو 
  .7التهديد من املخاطر احملدقة به

                                                 
1 Jef Huysman, art.cit, p.483. 

، وحسب ويفر فإن هذا التعريف غري عملي وخيرج عن "كل ما يساهم يف رفاهية الفرد"الذي يرى أن األمن هو ) Jhon Galtung( غالتونغ جون ويفر مثاال هنا بتعريف يضرب 2
 . الدائرة احلقيقية للدراسات األمنية

3 Ole Wæver, art.cit, p.117. 
بل تعتمد على ) مثلما هو األمر بالنسبة للمقاربات الوضعية( للواقع حسب توزيع القوى املادية تفسريهاتتميز بعدم فاألخرية . يم األساسية اليت جاءت هبا البنائيةالتذاتانية من املفاه 4

الواقع هو حصيلة ذلك االتصال االجتماعي الذي يكفل له : تذاتانيةتنظر البنائية للواقع نظرة  إذن،. يت جتد مصدرها يف الوعي اإلنسانيالعالقات االجتماعية بني البشر الاألفكار و
كي عرب التفاعل التذاتاني ييتغري بشكل دينام ألنهميكن القول أن ليس له مضمون حمدد سلفا  )موضوع دراستنا(" مفهوم األمن"وخبصوص  .بتقاسم بعض املعتقدات والقيم

)Intersubjectivité (جزء ال يتجزأ من وجودها اجلماعي تصرفات الدول األخرى من طرف دولة ماتأويل أفعال و بني الفواعل، من هنا فإن. 
5 Holger Stritzel, «Towards a theory of Securitization: Copenhagen and beyond», European journal of international relations 
vol.13, n°03, 2007, p.358. 
6 Thierry Balzacq, art.cit, p.28. 
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لون لألعوان االجتماعيني الذين يتوصّ خطابيةٍ ا عرب عمليةٍا أمنيتصبح رهانً اجتماعيةً مسألةً يف اعتقاد ويفر، فإنّو ،إذاً
ا ة واحلصول انطالقًأو ضمنيّ ة ظاهريةّة أمنيّه قضيّعرب تصويره أو تعريفه كما وأنّ ة اللغة واخلطاببفضل قوّ إىل أمننة رهان اجتماعيّ

واليت يتواصل  ،ة أمننةا لعمليّة األخرى اليت ليست موضوعًبالرهانات اجملتمعيّ مقارنةً غري عاديةٍ معاجلةًحقّ معاجلته من هذا على 
يعين حصر اخلطاب حوله ضمن منطق  ه أمينٌّ، فاحلديث عن مشكل ما على أن1ّعاديةٍ روتينيةٍ ةٍسياسيّ التعامل معها مبعاجلةٍ

ا موضوعًا منذ أن أصبحت ا أمنيًباهلجرة اليت أصبحت رهانً ويعطي ويفر مثاالً .الدّولةل ب ضرورة تدخّا يتطلّممّ )دفاع/هتديد(
اهلجرة قبل عملية  للهوية الوطنية مبعناها الثقايف بالرغم من أنّ إذ ِاعْتُبِرَ املهاجرون كتهديدٍ ،الثمانينيات عشريةلعملية أمننة خالل 

نظر إىل املهاجرين كقوى عمل ميكن توظيفها كان يُحني  ،ماضيةٍ على طول سنواتٍ ةٍاقتصاديّ من مقاربةٍأمننتها كانت تعاجل 
  .2اواالستفادة منها اقتصاديً
إذا أصبحت ف، 3"القليل من التهديدات املوضوعية اهلجوم اليت خترتق احلدود ال يوجد إالّ دبَّاباتباستثناء " عمومًا، فإنــّه

عرب هذه النخب اليت الرئيس هو مصدر فعل األمننة  وعليه، فإنّ. النخب اعتربهتا كذلك ا فألنّأمنيً ا أو مشكالًا هتديدًقضية مّ
ز من الرقابة والشفافية اليت متيّ رية ومستثناةٍبالسّ حماطةٍ وحلول طارئةٍ اصّةٍخ ن من اللجوء إىل أدواتٍتتمكّ) األمننة(العملية 

بصفة ) التهديد(عدم ضبط الرهان املُؤَمْنَنْ  ه يف حالــّاملستمعني أن/قنير للمتلّخطابات األمننة تصوّ ، ألن4ّالقرارات األخرى املعتادة
  .5"ببقائنا سيمسّ ألنــّهللتعامل معه  أن ال نكون هنا مستقبالً"ا من احملتمل جد فإنــّه ،مستعجلةٍ

دوهنا قد يُضْفَى الطابع األمين على كل  ، بل توجد قواعدٌا دون قيودٍليس مرتوكً ما على قضيةٍ الطابع األمينّ إهالة بيد أنَّ
، 6"ومشكل سياسيّ ةٍأمنيّ ، وبالتايل ال جيب اخللط بني مسألةٍاصّةاألمن له قواعده اخل" .القضايا والرهانات السياسية األخرى

  :7"مننةخطوات األ"هذه القواعد بـ بوزان يسمّيو
  ت؛و اجلماعا األفرادبقاء بهذا التهديد املزعوم  ميسّكيف توضيح  .1
 ؛هاعلي السّيطرةن من خالهلا ضبط هذه التهديدات وحتديد التدابري الطارئة اليت ميك .2

 .لقواعد الرقابة والشفافية املواطنني إزاء ما يرافق األمننة من خرقٍ دى جناح اخلطاب يف احلصول على رضىم .3

من طرف النخب، أي  ةٍوشخصيّ خاصّةٍف عملية األمننة ألغراض ستبعد أن توظّال يُ الشروط السابقة،ا على عتمادًإ
وقد أشار بوزان إىل  .املخاطبة مبصلحة النخب إالّ ا ال ميسّه موضوعيًيف حني أنّ ،نيببقاء ووجود املتلقّ ه ميسّتصوير رهان على أنّ
 ، وألن8ّمن جهةٍ هعلى فشل السياسة العادية يف التعاطي مع نمّيما  ملفٍعلى  إضفاء الطابع األمينّ ، ألنّهذا اجلانب السليبّ

                                                 
1 Matt McDonald, «Constructivism», in: Paul Williams (ed), Security Studies. An Introduction, Routledge, New York,  2008, 
p.70. 
2 Dario Batistella, Théories des relation Internationales, op.cit, p.483. 
3 Cité par: Ibid. 
4 Holger Stritzel, art.cit, p.360. 
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وبالتايل ابتعاد النخب عن دائرة احملاسبة والرقابة اليت  ،تهة يف صنع القرار وشفافيّا للخطوات الدميقراطيّجتاوزً ة متثلاملعاجلة األمنيّ
  .1ثانية عن القرارات العادية والروتينية، من جهةٍ بترتتّ

للمشكل السابق حسب بوزان،  ل حالميثّ Désécurisation/Desecuritization(2(الطابع األمين وإن كان نزع 
 وتواجه األمننة مشكالتٍ. 3"من عدمه خبصوص ما جيب أن حيظى بالعالج األمينّ ال تقدم لنا بدائالً"األمننة  فهذا ال ينفي أنّ

ي املتلقّ/واملستمع" أ"املخاطب  ما الذي يضمن أنّ: 4وال يوجد ضمان لنجاحها ةٌاخلطابات باألساس معنويّ أنّ ،الًأوّ: أيضًاأخرى 
على " أ"ا لـجد قويةٍ هذا يفرتض وجود سلطةٍ؟ ةٍأمنيّ كمسألةٍ )موضوع اخلطاب" (ج"اعدة املعنوية نفسها لتفسري حيمالن الق" ب"
، وأحسن ة أو هتديدٌأمنيّ مشكلةٌ نــّهاأنلفت االنتباه إىل  ىحتّعليها  طابع أمينّ إهالةهناك بعض املسائل ال حتتاج إىل  إنّ ثمّ. 5"ب"

 ووفق إجراءاتٍ أمنيةٍ جيب التعامل معه بطريقةٍ أو زلزالٌ عن الكوارث، فإعصارٌ ة اليت تنجرّمثال على هذا هو التهديدات الطبيعيّ
 نمشكال ماذاهت يف حدّ ــ مها ــ مثالً اأو إعصارً زلزاالً هلذه اإلجراءات، ألنّ دون اللجوء إىل عملية شرعنةٍ وطارئةٍ خاصّةٍ

  . انأمني
لدراسات  ةًفكريّ لت قاعدةًإسهامات مدرسة كوبنهاجن حول مفهوم األمننة قد شكّ وبالرغم من هذه النقائص، فإنّ

ف هذه الدراسات هي باألساس الدراسات النقدية اليت تصنّ التهديد والطابع التذاتاني لألمن،ت هي األخرى فكرة بناء تبنّ الحقةٍ
ضنا هلا إىل باملقاربات اليت تعرّ زت مقاربتها لألمن مقارنةًلإلضافات واالختالفات اليت ميّ نظرًايف الدراسات األمنية،  ار ثالثٍكتيّ
  .اآلن حدّ

  "أمن إنساني"لألمن وحتويل األمن الوطين إىل  6)ما بعد الوضعية(املقاربة النقدية  :املطلب الثالث
 حني اعترب أنّ) Alexander Wendt(ر عنها ألكسندر وانت يشرتك النقديون مع البنائيني يف الفكرة البنائية اليت عبّ

ا كار املشرتكة أكثر ممّا بواسطة األفأساسً دةٌهي حمدّ بنى اجملتمع االنسانيّ" ، وأنّ"األفراد يصنعون اجملتمع واجملتمع يصنع األفراد"
، هلذا تذهب "من الطبيعة ا هي معطاةٌبواسطة هذه األفكار أكثر ممّ دهويات ومصاحل الفاعلني تتحدّ ، وإنّيةٍدة بقوى مادّهي حمدّ

" البناء االجتماعي للواقع"لفكرة  احلضور القويّ يف ظلّ خاصّة، 7"البنائية النقدية"ة بـبعض الطروحات إىل تسمية الدراسات النقديّ
  .يف طروحات النقديني كما سنرى يف مضمون هذا املطلب

                                                 
1 Matt McDonald, art.cit, p.71. 

  : ، أنظرالعادية يةالسياس املعاجلة معاجلة أمنية إىل حقل اليت تقتضي اخلاصّةوالفواعل ملسائل ا إدراج عاديالعملية اليت بواسطتها  2
Ibid, p.70. 
3 Rita Taurek, «Securitization theory and securitization studies», Journal of international studies and development, vol.09, 
n°01, 2006, p.55.  
4 Matt McDonald, art.cit, pp.70-71. 
5 Ibid, p.71. 

   .، البنائية، النظرية النقدية والدراسات النسوية)Postmodernisme(مقاربات ما بعد احلداثة ) Postpositivisme(، تضم مـا بعد الوضعية الدّوليةيف نظرية العالقات 6
  :وضعية هي مقاربات مراجعة ترتكز على أربعة عناصر أساسيةالما بعد املقاربات النظرية و

 ويستند على تأسيس روابط سببية؛) تأي غياب التناقضا(مبا يتناسب مع املنطق ) أي مستقال عن الذاتيات(املعرفة العلمية تسعى إىل اكتشاف الواقع املوضوعي  .1

 الية؛ ن من التنبؤ باملستقبل ومن توجيه األفعال حنو أكثر فعّالعلم ينزع إىل إنتاج معارف جمدية متكّ .2

 ؛)علم ونظرية القيم() Axiologique(ذاهتا حيادية من وجهة نظر أكسيولوجية  املعرفة يف حدّ .3

 .جتارب أخرىجيب أن تقوم املفاهيم واحلجج بالقياس إىل  .4
7 Alex Macleod, art.cit, p.02. 



 

 مقارنةً 1"ااألكثر تركيزً"ل الدراسات ة لألمن متثّالدراسات النقديّ أنّ) Bill McSweeney( ويعترب بيل ماك سويين
مه هذه الدراسات النقد الذي تقدّ فيعترب أنّ) Steve Smith( ا ستيف مسيثبالدراسات ما بعد الوضعية األخرى لألمن، أمّ

قاش حول معنى للنقديني من دراساهتم هو فتح النّ ، فاهلدف األساسي2ّ"اا واألكثر تناسقًاألكثر دعمً"للدراسات التقليدية لألمن 
  . ةالدّوليللتفكري يف العالقات  جديدةٍ ليس التأسيس ملدرسةٍآخر و احتماالت التفكري فيه بشكلٍاألمن و

: مها الدّوليةني خمتلفني يف نظرية العالقات ماركسيّ ارينيطلق على تيّ" ةة النقديّالنظريّ"اسم  وجتدر اإلشارة إىل أنّ
 ا لألمنيني النقديني بأعمال روبرت كوكسا واضحًوجند تأثرً .ومدرسة فرانكفورت Néogramscisme (3الغرامشية اجلديدة(
)Robert Cox ()ل النوع األوّ :ز من خالله بني نوعني من النظرياتالذي مييّيهم لطرحه يف تبنّ) الغرامشية اجلديدةاب طكأحد أق

الستاتيكية سعى إىل تغيري ال يي والذ) Problem Solving Theory(هدفه األساسي هو إجياد حلول ملشكالت الواقع 
يها ستيف مسيث أو كما يسمّ ،4"النظريات النقدية"ى بـواملسمّ ا لتغيري الواقعوالنوع الثاني حيمل مشروعً واالجتماعية؛السياسية 

وتسعى إىل  ة لألمنفاهيم التقليديّتراجع امل اأنــّه نظرًادراساهتم تنتمي إىل النوع الثاني  ويرى النقديون أنّ. 5"النظريات التكوينية"بـ
  .للتغيري ه معطى مسبق غري قابلٍــّإعادة صياغة وتغيري السياسات الواقعية والرؤية الوضعية اليت تتعامل مع الواقع كما وأن

 يال ويليامزاومك )Keith Krause( كايث كروزمقاربة الكنديني ، 19946الدراسات النقدية، اليت ظهرت سنة  وتضمّ
)Michael Williams(  مدرسة أبريستويث "إىل املنتميانL’école d’Aberystwyth"ٌمقارنةَ راديكاليةً أقلّ ، وهي مقاربة 
مشروع االنعتاق "على  اليت تركز) Richard Wyn Jones( وريشارد واين جونز )Ken Booth( من كان بوث كلّقاربة مب
)Emancipation"( كروز ــ يف دراسة ثالثة  حسبوتشرتك الدراسات األمنية النقدية ــ  .7لألمن يف إعادة تعريفها بشكل أكرب

ل املعضلة ودراسة إمكانية حتوّ) مواضيع األمن(ة لألمن كيفية بناء التهديدات؛ بناء الوحدات املرجعيّ: 8هي ةٍمسائل أساسيّ
  .9يف دراستها لألمنللواقعية  املركزيةه إىل الرتكيز على هذه املسائل غرضه مناقشة الطروحات التوجّ وإنّ. ةاألمنيّ

  الـــــــــــــــــا منهم عن أسباب بعض األفعحبثً" ملاذا؟"كان الواقعيون والعقالنيون ينطلقون يف دراستهم لألمن من أسئلة  إذاَو

                                                 
1 Cité par: Ibid, p.06. 
2 Ibid. 

املادية يف حتديد والقدرات  ؤسّساتاألفكار واملإذ تسعى إىل حتديد دور  واالقتصاد السياسي العاملي، الدّوليةطبق الغرامشية اجلديدة مقاربة النظرية النقدية على دراسة العالقات ت 3
. هذه النظرية متأثرة بشكل خاص بأعمال أنطونيو غرامشي .حتلل كيف يتدخل جمموع القوى االجتماعية، الدول والتصورات السائدة يف حتديد األنظمة العاملية الدّولة، كماتكون 

 :للمزيد عن الغرامشية اجلديدة وأفكار روبرت كوكس، أنظر
Tara McCormack, op.cit, pp.42-50. 
4 Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.92. 

 .دون أن حتاول تغيريه تسعى إىل تفسري الواقعف )explicative( النظرية التفسريية، أما )تغيريه(قع تسعى إىل إعادة صياغة الوا) Constitutive( النظرية التكوينية 5
6 Alex Macleod, art.cit, pp.06-07. 
7 Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.100. 
8 Keith Krause, «A Critical Theory and Security Studies: The Research Program of Critical Security Studies», Cooperation 
and Conflict, vol.33, n°03, September 1998, p.306.  

؛ الوحدة املرجعية لألمن لقدرات املادية للمنافسني احملتملنيل نتيجةالتهديدات تظهر طبيعيا فإن  من الفوضى يتكون من دول ذات سيادةيف عامل : املركزية للواقعية ر بالطروحاتنذكّ 9
  . هي الدّولة؛ املعضلة األمنية ميكن التخفيف منها لكن ال ميكن جتاوزها



 

" اذا؟مل"تسبق أسئلة " كيف؟"أسئلة  ، فإنّ)ح؟ ملاذا تقوم احلروب؟ملاذا السباق حنو التسلّ(والوقائع ) األمنية مثالً كالسياسات( 
فون مصاحلهم يف جمال لوهنا؟ كيف يعرّياهتم ويعدّالفاعلون هوّ يشكّلكيف (لألمن ) اما بعد الوضعية عمومًو(يف املقاربات النقدية 
  .1)ل التهديد؟األمن؟ كيف يتشكّ

فعلى غرار األمنيني ف؟ يبنى التهديد ويعرّارسني النقديني لألمن هي البحث عن كيف بالنسبة للدّ انقطة االنطالق إذً 
 ةٍلغويّ ةٍخطابيّ ةٍيصنع عرب عمليّ اجتماعيّ بل هو بناءٌ ،)كما يف الطرح الواقعي(ا ا موضوعياألمن ليس واقعً عني، يرى هؤالء أنّاملوسّ

)Speech Act( .غري و عارضةٍ من طبيعةٍ وتدابري اجتماعيةٍ ةٍخليارات سياسيّ ة نتيجةً، إذا كانت السياسات األمنيّوعليه
األمن هو ما "ا ا وال موضوعيليس ذاتيKen Booth ((رها، فاألمن كما يقول كان بوث نا ميكن أن نغيّفهذا معناه أنّ ،ثابتةٍ
، معنى 2"حول األمن خمتلفةً وخطاباتٍ اخلطابات حول السياسات آراءً[...] م خمتلف تقدّ. اتنشأ تذاتانيً ه ظاهرةٌإنّ... نفعله

  .3الوطين/وهو ما يؤثر على سياسات األمن القومي ،ر على املصاحلر يف هوية الفاعلني يؤثّالتغيّ هذا أنّ

دون على ضرورة توسيع هذا املفهوم حنو ة حول األمن، ويؤكّمات الواقعيّون املسلّعني، يرفض النقديّومثل األمنيني املوسّ 
 يشكّلد عن املعضلة األمنية بني الدول أصبح املتولّــ ح ــ كما يرى كان بوث السباق حنو التسلّ ألنّ جهةٍ، من ةٍغري عسكريّ جماالتٍ

ا من قدراهتا العسكرية التدمريية دون أن جدً إىل إنتاج مستويات عاليةٍ ا بعد يوم على اقتصاديات الدول ومل يؤد إالّا أثقل يومًعبئً
ا ال تنجم غالبً[...] التهديدات اليومية املؤثرة على حياة ورفاهية أغلبية الشعوب واألمم  نّأل"يرفع من األمن؛ ومن جهة أخرى 

ة، من ، من ندرة املوارد، من املواجهات اإلثنيّ، من اجلور السياسيّحة للدول اجملاورة، بل من الركود االقتصاديّعن القوات املسلّ
  .4"تدمري البيئة، من اإلرهاب، من اجلرمية واألمراض

يف الدراسات  الدّولةة ملرجعيّ مراجعةٌ رافقه من وجهة نظر نقديةٍّتأن  بدّة التهديدات بالطريقة السابقة التوسيع دائر إنّ
من املفرتض أن  فإنــّها لألمن يف مرحلة احلرب الباردة، موضوعً الدّولةة للتهديد قد جعلت من ة، فإن كانت الطبيعة العسكريّاألمنيّ

ر، الظروف تتغيّ"ة لألمن، فكما يقول بوث ائرة التهديدات يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة توسيع للوحدات املرجعيّع ديواكب توسّ
ة، ة الدولتيّة املوجودة القائمة على املرجعيّون بتغيري السياسات الواقعيّانشغل النقديّ ،هذامن أجل  .5"أيضًار مواضيع االنعتاق تتغيّ

ة هي األفراد والشعوب، فهم مل يرضوا بتوسيع تها األساسيّلألمن مرجعيّ جديدةً هذا هو اقرتاحهم رؤيةً ل ما يثبت انشغاهلموأوّ
غري قضايا توسيع أجندة القضايا إىل (ا للموضوع فحسب التفكري اجلديد يف األمن ليس توسيعً" هلذا املفهوم، فحسب رأيهم بسيطٍ
يف  ال حيدث نقلةً[...] ة ة االنسانيّمن التهديدات لوجود ورفاهيّ واسعةٍ االعتماد البسيط على تشكيلةٍ ألنّ"، 6)"ةٍعسكريّ

ة أو اجملتمع ــ الوحدة املرجعيّ الدّولةجعل اإلنسان ــ وليس  ، لذا ذهب النقديون إىل حد7ّ"ةة واهتماماهتا التقليديّالدراسات األمنيّ
" النساء"جعل  ة ــ إىل حدّارات النظرية النقديّار من تيّة ــ كتيّا، تذهب الدراسات النسويّة لألمن، بل أبعد من هذاألساسيّ
  .)Ann Tickner(وآن تيكنر ) Cythia Enloe( لألمن، وهو ما تثبته طروحات سينثيا أونلو اموضوعً

                                                 
1 Ibid. 
2 Cité par: Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.98. 

 .املطلب الثاني من املبحث الرابعجند تفصيال هلذه الفكرة يف  3
4 Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.485. 
5 Cité par: Alex Macleod, art.cit, p.07. 
6 Cité par: Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.98. 
7 Cité par: Ibid. 



 

على  ةًا سلبيّا ما حتمل آثارًكثريً ،ما يصوغها الرجال اليت عادةً ،ةالسياسات األمنيّ تلفت الدراسات النسوية االنتباه إىل أنّ
، )Tickner( تيكنر ة، كما تشرياملقاربة النسويّ فإنّ، هلذا 1"أمن من العنف، اخلضوع والال شبكةٍ يف" ا ما توقعهنّالنساء، فغالبً

د يراعي مصلحة النساء ويأخذ يف االعتبار ما يهدّ جنسيّ-ا من متييز نوعيّته انطالقًهتدف إىل إعادة صياغة مفهوم األمن ومرجعيّ
  . 2لألمن أكثر إنسانيةً من أجل إعطاء بعدٍ هذا الشرط ضروريٌ ، وإنّأمنهنّ

ني االنطالق من قاربة هو اشرتاط النقديّهذه املز الصيغة اجلديدة ملفهوم األمن من ما مييّ ، فإنّةبالعودة إىل املقاربة النقديّ
 Kant( طــر إميانويل كانـعند إعادة تعريف األمن وصياغة السياسات األمنية، والنقديون يف هذا متأثرون بفك" االنعتـاق"شرط 

Emmanuel(، ّاالنعتاق هو حترير األفراد من اإلكراهات . األمن يعين غياب التهديد: "س الفلسفة النقدية، فكما يقول بوثمؤس
إحدى هذه  نيشكّالاحلرب والتهديد باحلرب . تختاروا فعله يف غياب هذه اإلكراهااملادية واالنسانية اليت تعوقهم عن فعل ما ا

  .3"والنظام ــ الذي ينتج األمن احلقيقيّ القوّةه االنعتاق ــ وليس ، إنّ...اإلكراهات، إىل جانب الفقر، غياب الرتبية، اجلور السياسي
يف قد تكون هي  ،بل األدهى من هذا ،)انعتاق(على ضمان األمن باملعنى السابق  غري قادرةٍ الدّولة ويرى النقديون أنّ

ن ذان اللّ؛ اجلور واالستبداد السياسياحروبٍ يف الدّولةا أمام انعتاقهم، فدخول أمن األفراد وعائقًلتهديد وال ا مصدرًذاهتا  حدّ
من  ناتٌهي عيّ يف مواجهة اجلرمية، الدّولةفشل و يّوعن حتقيق االكتفاء الذات ؛ العجز التنمويّأو تسلطيّة ةٌمشوليّ دولةٌ امتارسهم

  .ة لألمنأمن األفراد مبوجب املقاربة النقديّ ا لالمصدرً الدّولةاحلاالت اليت تكون فيها 
بشرط أن ال  ل إليه إالّال ميكن التوصّ من منظار نقديّ إذا كان متبادال، فاألمن احلقيقيّ ا إالّوال ميكن أن يكون األمن انعتاقً

 ، وهو ما يقود إىل القول بأن4ّ"ا آخر منهبشرط أن ال حيرم طرفً ق لشخص ما إالّاألمن املستدام ال ميكن أن يتحقّ"حيرم أحد منه، 
ة الذي للمعضلة األمنيّ اقعيّللطرح الو ، وهذا مناقضٌاذاهت يف حدّ بإدراك غريها من الدول ليس كوسائل بل كغاياتٍ مطالبةٌ دولةٍ كلّ

وعليه، . ةالدّوليّة العالقات يف سياق فوضويّ ةٍأو فرديّ ةٍأمن دول أو فواعل أخرى مجاعيّ لال ما مرادفٌ األمن القومي لدولةٍ يعترب أنّ
ة ذات السيادة، الدول الوطنيّة أنانيّــ تعلو فوق  كومسوبوليتانية ــ كما رأى كانط ةٍة عامليّة وأخالقيّسياسيّ وحده فقط ظهور جمموعةٍ

  .ةوعلى القضاء على املعضلة األمنيّ على ضمان األمن كانعتاقٍ قادرٌ
  "أمن إنساني"إىل  ل مفهوم األمن كانعتاقٍحتوّ

تصاعدت الفكرة  ا،عامليً الرأمسايلّ-، واالجتاه حنو سيادة النموذج الليربايلّم يالطاهناية نظامع سقوط جدار برلني وهناية 
 والقائمة على ظهور جمموعةٍ ،املستوحاة من الفكر اإليتوبي لكانط" دولة قانون دويلّ"أو " ةٍعامليّ دولةٍ"الطاحمة إىل إنشاء 
سنة  ةٍدوليّ ةٍجنائيّ يف تأسيس حمكمةٍ عم هذا الطموح بإرادةٍحترتم وتدافع عن حقوق االنسان، وقد تدّ ةٍكومسوبوليتانية أخالقيّ

 TPIR(7(؛ والثانية 1993بيوغسالفيا سنة  خاصّة 6)TPIY(تني األوىل دوليّ تنيإنشاء حمكمتني جنائيّ واليت سبقها 19955

                                                 
1 Keith Krause, art.cit, p.311. 
2 Sandra Whitworth, «Feminist Perspectives», in: Paul Williams (ed), op.cit, pp.103-114. 
3 Cité par: Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.100. 
4 Cité par: Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.485. 

 م، وهو ائتالف ض"اإلئتالف من أجل حمكمة جنائية دولية"بدافع من  1995تعود إىل سنة فإنّ الرغبة يف تأسيسها  2002إن كانت احملكمة اجلنائية الدّولية قد بدأت العمل سنة  5
 ).، والفدرالية العاملية الحتادات الدفاع عن حقوق االنسانالدّوليةمثل منظمة العفو (حكومية خمتصة يف الدفاع عن حقوق االنسان دولية غري منظمة  100أكثر من 

6 TPIY: Tribunal Pénal Internationale pour la Yougoslavie. 
7 TPIR: Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda. 



 

عن الناشئة ة اليت حدثت يف رواندا وركام اجلثث الذي أحدثته النزاعات الفضائع االنسانيّ لكنّ .1994برواندا سنة  خاصّة
ة األفكار وخياليّ 1ة هذه الفكرةت خياليّأكّد، 2001سبتمرب  11 اعتداءاتا ، وأخري1991ًك الفدرالية اليوغسالفية سنة تفكّ

بعد أن فقد سنده  وفقد طابعه العمليّ طويالً ر مفهوم األمن كانعتاقٍمل يعمّ ،بعد هناية احلرب الباردة، هلذا أت بسالم عامليّاليت تنبّ
  .ةالدّوليّضمن مفاهيم العالقات  جديدٍ استحدث كمفهومٍ الذي" األمن االنسانيّ"يف الواقع، وسرعان ما ترك مكانه ملفهوم 

رين الذين من املفكّ ة جملموعةٍاستوحيت من األعمال األساسيّ اإلنسانيّعقيدة األمن  إىل الوراء، جند أنّ وبالعودة قليالً
  :2هاة والنموذج الوستفايل وأمهّة الدولتيّانتقدوا املقاربة املعتمدة على املرجعيّ

املندرجة ضمن ما  ينات والسبعينات من القرن العشرينسنوات الستّ) John Galtung( جون غالتونغاليت قدمها حباث األ -
تقتصر السالم  وليس حصريةٍ(الم للسّ عةٍموسّ ، واليت رأى فيها ضرورة تطوير مقاربةPeace Studies"3ٍدراسات السالم "يعرف بـ

 ة؛الذي يصدر عن البنى الدولتيّ ة والتعاون لتحييد العنف البنيويّعلى العدالة االجتماعيّ قائمةٍ) معلى غياب للعنف املنظّ

يأخذ باالعتبار إشباع  ر فيها عن تشجيعه لنموذج عامليّيف سنوات السبعينيات اليت عبّ )Jhon Burton( جون بورتنأعمال  -
 العاملي؛ة ويرفع من الرفاهية والعدالة على املستوى احلاجات الفرديّ

يف أواخر ) Richard Ullman(وريشارد أوملان  )Lester Brown( ليسرت براون رة من طرفيف املقاربة الليربالية املطوّ -
رة ز على التهديدات املؤثّويركّ) املتمحور حول األمن العسكريّ( ا لألمن خيتلف عن املفهوم الواقعيّسنوات السبعينيات، جند مفهومً

 عتماد على الشعوب كموضوع لألمن وليس الدول؛على الشعوب، أي اال

برتكيزهم  أيضًاهم  ،)Martha Finnemore( ومارتا فينمور) Nicholas Onuf( مثل نيكوالس أنوف ،بعض البنائيني -
 ول؛تفوق مبدأ سيادة الدّ ةٍليّأوّ خل حلماية االنسان كقيمةٍعلى القيم سامهوا يف شرعنة مبدأ التدّ

من  الدّولةا ــ اليت هتدف إىل جتاوز سيادة رة من طرف كان بوث كما أشرنا سابقًة ــ مثل املقاربة املطوّبعض املقاربات النقديّ -
 .لصاحل األفراد أجل تقوية حركة انعتاقٍ

حدة للتنمية برنامج األمم املتّ"لـ الثاني تقريراليف  1994إىل سنة  ملفهوم األمن االنسانيّ ل استخدام رمسيّويعود أوّ
PNUD"4  أمارتيا سان من الباكستاني حمبوب احلق واهلندي  ره كلّالذي حرّ "التنمية البشرية"حول)Amartya Sen(  احلائز

، إىل األمن االنسانيّ من األمن النوويّ" ةٍمفاهيميّ نقلةٍ"هذا التقرير على حدوث  أكّدوقد . 1998على جائزة نوبل لالقتصاد سنة 
ة حياهتم اليوميّ تا خلوف األفراد بقدر ما أصبحمل يعد مصدرً) كما يف فرتة احلرب الباردة(للعامل ة هاجس النهاية النوويّ ألنّ

 ، الصحيّ)غياب الفقر( يف الوقت ذاته األمن االقتصاديّ ، هلذا مشل األمن االنسانيّا هلذا اخلوفمصدرً مبختلف ظروفها
احلماية من ( ، الشخصيّ)الوقاية من تدهورات احمليط البيئيّ( لبيئيّ، ا)األمراض ضدّة واحلماية االستفادة من العناية الصحيّ(

ي ة واألمن املادّبقاء الثقافات التقليديّ( ، اجملموعاتيّ)حوادث املرور حتّىرات، االنتحار، والتعذيب، العنف، اجلرائم، تعاطي املخدّ
  ).ةات العامّة واحلريّاحلقوق املدنيّ( والسياسيّ) ةللمجموعات اإلثنيّ

                                                 
1 Charles Zorgbibe, l’avenir de la sécurité internationale, Paris, presses des sciences po, 2003, pp.12-13. Voir aussi: Amélie 
Blom, et Frédéric Charillon, op.cit, pp.141-142. 
2 Barbara Delcourt, op.cit, p.72. 
3 Peter Lawler, «Peace Studies», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.79. 
4 PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement. 



 

لصاحل الشعوب وليس  رجة األوىل إىل توفري محايةٍعلى فكرة األمن املستدام الذي يسعى بالدّ" األمن االنسانيّ"ويقوم مفهوم 
ة املمنوحة من طرف ة لألفراد ويتجاوز األولويّليّبإشباع احلاجات األوّ شيءٍ يرتبط قبل كلّ ول، فاألمن االنسانيّلصاحل أقاليم الدّ
 األنــّهة يف صياغة السياسات العامليّ جذريةٍ التٍة على حساب أمن أفرادها، وقادت هذه الفكرة إىل حتوّا الدفاعيّاهتالدول إلمكانيّ

  .الدّولةة حلاجات أمن األفراد قبل الدفاع عن مصاحل تقتضي إعطاء األسبقيّ
تطبيق  مُزَلْتَسْه يُإىل أنّاالنتباه  االنسانيّعقيدة األمن تلفت "، إذ "ل االنسانيالتدخّ"الت هو ظهور مفهوم أبرز هذه التحوّ

 فإنّ ،، وعليه1"ةٍعسكريّ للدول والذي ميكن أن يأخذ شكل هجوماتٍ ةيف الشؤون الداخليّ ل إنسانيّتدخّ حقّ) نةٍمعيّ يف ظروفٍ(
وبالتايل احتمال  ،1948حلقوق االنسان لسنة  رتكز على اإلعالن العامليّت لللتدخّ ةًدوليّ منه إرادةً س يف جزءٍيكرّ األمن االنسانيّ

لضمان هذه احلماية من ها حملّ لَّحَال تستطيع محاية مواطنيها من احملتمل أن يُاليت  الدّولةفة، احرتام السيادة الدولتيّمبدأ تقويض 
أكثر بسياسات  دٌمهدّ"ة البشر أمن أغلبيّ يعترب أنّ واألمن االنسانيّ من مفهوم األمن كانعتاقٍ ، كلٌإذاً. منظار األمن االنسانيّ

أن يكون  اسة النّبالنسبة ألغلبيّ ه األكثر احتماالًــّ، إن2"وليس بالطموحات النابوليونية جلرياهنم صّةاة حكوماهتم اخلوحمدوديّ
مثلما يشري إليه التقرير  ،فضيعةٍ ةٍعامليّ ة وليس عن أحداثٍب فيه احلياة اليوميّتسبّتأكثر عن اخلوف الذي  ادًأمن متولّ شعورهم بالال

  .حدة للتنميةالسابق لربنامج األمم املتّ
 مةٍة ال ختلو من مالءة وما بعد الوضعيّة للمقاربات الوضعيّالطروحات النظريّ ت أنّأكّد 2001سبتمرب  11أحداث  لكنّ
 ألنّ ،املتبادل بني الدول األمينّ وا على االعتمادأكّدعني الذين ني املوسّلطرح األمنيّ نلمس مالءمةً ،فمن ناحيةٍ .ةالدّوليّلواقع العالقات 
ني الذي وفقه ميكن أن تكون لطرح النقديّ مالءمةًمن زاويةٍ أخرى ، كما نلتمس 3"أمن عوملة الال"إىل  حقيقةًت أدّتلك األحداث 

على ضمان أمن مواطنيها، بل األسوأ من  األمريكية مل تكن فقط غري قادرةٍ الدّولةلسياستها، ف ا أمام أمن أفرادها نتيجةًعائقً الدّولة
ت إىل خلق رفض لدى يف الشرق األوسط واألدنى أدّسياستها  له، ألنّ ةًضحيّ مواطنوهاأمن راح  ا لالمصدرً كانت نــّهاأهذا 

  .نيْواألفراد األمريكيَ الدّولةا على أمن اليت كان وقعها وخيمً 11/09 رت عنه هبجماتة عبّمن الفواعل غري الدولتيّ جمموعةٍ
ح واحلرب االعتداء املسلّ ته تلك اهلجمات، فاحتماالأكّدلألمن  التقليديّ رح الواقعيّللطّ جند مالءمةً ،أخرى ن ناحيةٍم

 الدّولة ا بآفاق احلرب، وكما أنّدائمً بأمنها وأن تكون مشغولةً ول أن هتتمّالدّ ، وبالتايل من حقّ قائمنيزاالما يف النظام الدويلّ
كما يف  للدّولة أمن األفراد تابعٌ أنّ أيضًاني برهنت ردود أفعال املواطنني األمريكيّ ا لال أمن أفرادها، فإنّة كانت مصدرًاألمريكيّ

لوا ة ومل يوكّحبمايتهم وبأن تعيد أمنهم ومل يقوموا هم هبذه املهمّاألمريكية وطالبوها  للدّولة، فهؤالء املواطنون اجتهوا الطرح الواقعيّ
هي الوحدة  الدّولةون ويطالبون حبمايتهم، يف نظر الشعوب واألفراد، الذين يدافع عنهم النقديّ حتّى" ،ا هلا، وعليهآخرً فاعالً

هي املسؤولة عن أمن األفراد ومحايتهم، وهذا جوهر الطرح  إنــّها، و4"ض إىل غاية يومنا هذاة اليت ال ميكن أن تعوّة القاعديّالسياسيّ
  .غري مكتملةٍ تها هذه بطريقةٍي مهمّوإن كانت يف بعض األحيان تؤدّ حتّى، الواقعيّ

  

                                                 
1 Barbara Delcourt, op.cit, p.71. 
2 Cité par: Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.486. 
3 Charles-Philippe David, «La mondialisation de la sécurité: espoir ou leurre ?», in: Le bien commun comme réponse 
politique à la mondialisation, Conférence, Québec, centre d’études internationales et mondialisation, 08/11/2001, p.02. 
4 Dario Batistella, op.cit,  pp.489-490. 



 

  القومية للتهديد - وارتباطها باألبعاد الال قطرية وعرب فكرة الدوائر اجليوسياسية لألمن :املبحث الثالث
 ة لألمن بشكل دائم وقويّة والداخليّربطت بني األبعاد اخلارجيّا أكثر انفتاحً الباردة حبدودٍزت بيئة ما بعد احلرب متيّ

صال باألشخاص الناس بطبيعتهم مييلون لالتّ(األشخاص  ، حركاتر التكنولوجيّلكثافة وسرعة االتصاالت اليت أحدثها التطوّ نتيجةً
 املدّ فإنّ ،أمون الدولبني ربط الوإن كانت العوامل السابقة قد سامهت يف . ورؤوس األموال على املستوى الدويل) 1اجملاورين هلم

ا ز جمال نشاطها غالبًما مييّ ة اليت أهمّلفواعل غري الدولتيّامناورة يف توسيع هامش  أيضًاقد ساهم  واالقتصاديّ السياسيّ الليربايلّ
ا دًاليت مل يكن مصدرها حمدّ 2001 سبتمربته هجمات أكّدما  ، وهوقوميّ- وعرب ه باألساس غري قطريّــّ، إندٍه غري حمدّــّأن

  .ت مهامجة أفغانستانمّـا تلتحديده جغرافي ب من حتديد مكانه، وحماولةًا صعّممّ هبجومٍ غري دوليتّ فاعلٌ يقوم ل مرةٍا، أوّجغرافيً
يف عصر العوملة، فأطروحة التهديد  ةالدّوليّة لدراسة التهديدات التحديدات اجلغرافيّا االعتماد على إذً ليس من العمليّ
 دةًمهدّ 2اجيوسرتاتيجيا وجيوسياسيتراجعت بشكل كبري، وأصبحت الدول  ،كما يف فرتة احلرب الباردة ،الشامل وواضح املصدر

، أصبحت وبوجود هكذا هتديداتٍ. ةٍا غري عسكريّوغالبً ةغري دولتيّة، ال قطريّ: املعامل مبهمة بتهديداتٍ قوّهتاإقليمها و حسب كلّ
صعب هذه الرهانات وأكربها هو الرهان سبة للدول، وأبالنّ" ارهانً"ل تشكّ ،كما تشري مصطلحات اجليوسياسة ،األقاليم واحلدود

 يدةًبعأو منها  قد تكون قريبةً ،أخرى ما إىل ربط أمنها بأمون فضاءاتٍ ة إلقليم دولةٍاألبعاد اجليوسياسيّ يعندما تؤدّ، أي األمينّ
 ي لتهديدٍتعزيزه أو التصدّذه الفضاءات إذا أرادت حفظ أمنها، فاعل مع هالتّعلى  جمربةً الدّولةكون ، وعندما تالدّولةا ملصاحل تبعً

إىل االعتماد على  ة قيمتهما، وأصبحت الدول مدفوعةًلألمن والسياسة األمنيّ البعد القطريّاملعنى السابق  أفقدوقد . حيدق به
  .متبادلٍ أمينّ عنها من اعتمادٍ اجنرّة بني األقاليم وما يف قراءهتا وإدراكها للتهديد نتيجة الرتابطات اجليوسياسيّ ةٍال قطريّ مقاربةٍ

 ثمّ ،املتبادل ة األمن واالعتماد األمينّإقليميّ لفكرتي ايل نظريلتأصا بدايةًهذا املبحث  حياولا من هذا التقديم، إنطالقً
حول ما يعرف  اًموجز ام عرضًيف األخري يقدّ ة لألمن وإبراز أوجه التالؤم بينهما، ثمّا بفكرة الدوائر اجليوسياسيّمحياول ربطه

  .ةالقطريّقاد األمن طبيعته فإساهم يف  عاملٍ باعتبارها أهمّ" التهديدات اجلديدة"بـ

  املتبادل ة األمن واالعتماد األمينّإقليميّلفكرتي  السند النظريّ :لاملطلب األوّ
وليدة مرحلة ما بعد احلرب الباردة، فمنذ ــ لعالقات االعتماد املتبادل بني الدول  نتيجةٍــ كفكرة الرتابط األمين ليست 

ال  فوضى النظام الدويلّ وأنّ اوطنيباعتباره  الذي ال ينظر لألمن إالّ سيطرة الربدايم الواقعيّ مخسينيات القرن املاضي، ويف أوجّ
 ا أنّنًهي مصدر ال أمن لغريها من الدول، خرج دوتش عن هذا التقليد مبيّ الدّولة وأنّ ،ول إال أعداءًميكن أن جتعل من الدّ

  .3من اعتماد متبادلعنها ظر إىل ما ينشأ على األمن بالنّ ةًصاالت قد تضفي إقليميّاالتّ
                                                 

 .55تغراف، مرجع سابق، صسالجيمس دوروتي وروبرت ب 1
فال تقتصر على دراسة ) Géopolitique( إىل توضيح كيفية تأثري اجلغرافيا على السلوك السياسي، أما اجليوسياسة) Géographie politique(تسعى اجلغرافيا السياسية  2

بيري سيلريييه، : للمزيد أنظر .عالقة القوة باإلقليماجليوسرتاتيجية تدرس . كيفية تأثري اجلغرايف على السياسي فحسب، بل تتعداه إىل دراسة كيفية تأثري السياسي على اجلغرايف
 .وما بعدها 85، ص1988األهايل للطباعة والنشر والتوزيع،  أمحد عبد الكريم، دمشق،: اجلغرافيا السياسية واجلغرافيا االسرتاتيجية، ترمجة

بزوغ  غمرة هو الذي شهد ت األمنية، فإن عقد السبعينياتحسب الكثري من املفكرين، وكما أشرنا يف املطلب الذي تعرضنا فيه إىل نشأة وتطور الدراسا هجيب أن نسجل هنا أن 3
  : أنظر. ليربايل يف نظرية العالقات الدّولية-االجتاه الليربايل والنيو ضمن، واليت تشري كلها إىل املعنى نفسه وهذا باخلصوص "دولتية-العرب"و" وطنية-العرب"، "قومية-عربال"

François Constain, «L’informel internationalisé ou la subversion de la territorialité», Cultures et conflits, n°21/22, 
printemps/été 1996, p.316. 



 

إستحالة القضاء (عكس ما يعتقده الواقعيون  ،ةا من املعضلة األمنيّميثل منفذً 1"جمتمع األمن" بالنسبة لكارل دوتش فإنّ 
وتزايد االعتماد املتبادل بني  نموّف ،لتحقيق األمن ةًة واالتصاالت عوامالً مهمّقوميّال-عرب، إذ رأى يف العالقات )األمنية على املعضلة

ا يدفعها إىل ويل، ممّيف بعض احلاالت ــ على بعض الظواهر اليت تنشأ يف النظام الدّ ااهنى إىل إضعاف سيادهتـا ــ وفقدالدول أدّ
 قاليم من العامليف بعض األ ةٍسياسيّ وجود كياناتٍا ه ثبت واقعيــّفعلى عكس هرز، يرى دوتش أن. 2تهاالتعاون فيما بينها ملواجه

 كياناتٌ" نــّهاأفها على اليت يعرّ" جمتمعات األمن"اسم  ، وأطلق دوتش على هذه الكياناتأزحيت احلرب وانتظار احلرب عن واقعها
عن طريق  عرب ميكانيزمات تغيري سلميّ ة املشرتكة ميكن وجيب أن حتلّمشكالهتم االجتماعيّ اقتنع أعضاؤها بأنّ مندجمةٌ ةٌسياسيّ

يف دراسة األمن يف  ل من أدخل املستوى اإلقليميّدوتش أوّ رَبِعتُ، اوهبذه الفكرة. 3"ةة املاديّممأسسة دون اللجوء للقوّ إجراءاتٍ
  .الدّوليةالعالقات 

) Amalgamated/unifiée(د املوحّ: 1950اقرتحهما سنة  ز دوتش بني منوذجني ملموسني من اجملتمعات األمنيةومييّ
كما هو احلال يف الواليات  مشرتكةٌ وهلا حكومةٌ واحدةً ا وحدةًة سابقًة املستقلّمن الوحدات السياسيّ حيث تصبح جمموعةٌ"
ها يف الواقع حتتفظ ول املشرتكة يف هذا النموذج ولكنّيرتابط أمن الدّ"أين ) Pluralist(دي ؛ والتعدّ 4[...]"حدة األمريكية املتّ

من حيث احلكومات والسياسات تان املستقلّحدة وكندا مثل العالقة بني الواليات املتّ ،5"باستقالهلا القانونيّحبكوماهتا املنفصلة و
 .زة بسيادة السلموعالقتهما متميّ ة مرتابطتانا من الناحية األمنيّمهاألمنية ولكنّ

لت ظهور بعض ــ سهّ موجودةٌ األنــّها لوجود جمتمعات األمن، فبالنسبة له هناك عوامل ــ م دوتش يف دراسته شروطًويقدّ
أو كانت  ةٍأمنيّ ــ أو كانت ثم فقدت ــ عرقلت ظهور جمتمعاتٍ مفقودةٌ األنــّهجمتمعات األمن وسامهت يف اإلبقاء واحلفاظ عليها، أو 

ة لبناء أساسيّ على ما سبق ثالثة شروطٍ م دوتش بناءًويقدّ. سابقةٍ ةٍخييّتار أخرى وجدت يف فرتاتٍ ك جمتمعاتٍا يف تفكّسببً
 ح يف حلّإىل العنف املسلّ جلوءٍ بغياب كلّ زةًتني أو أكثر متميّدي، أي كي تصبح العالقة بني دولتني مستقلّالتعدّ منوذج اجملتمع األمينّ

  : 6املشكالت اليت قد تنجم عن االختالف يف املصاحل، وهذه الشروط هي
 ة بني خنــــــب الكيانات املشاركة يف هذا النمـوذج؛تنــــــــاسق القيــــــم املــــــركزيّ .1

 ؤ املشرتك بسلوك بعضهم البعض؛اع القرار يف هذه الكيانات على التنبّقدرة صنّ .2

  . ةوب الدول املعنيـّـــــــــــاملتبادلــــــة بني شعـــ الثقّةـــــــة واالستجابــــــــة املشرتكــ .3

                                                 
  : أنظر". الدّوليةحبث يف جمال املنظمات " هيف كتاب) Van Wagenen(هو فان واجنن " جمتمع األمن"أول من استخدم عبارة  1

Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.472. 
2Martin Griffits, Fifty key thinkers in international relations, 02nded, Routledge, New York, 2001, p.177. 
3 Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.472 
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ألقل لبعض الوحدات املشاركة اي كبري على البدء يف فرض أعباء التكامل أو التوحيد؛ زيادة ملموسة يف القدرات اإلدارية والسياسية على األقل لبعض الوحدات املشاركة؛ منو اقتصاد
أو بني خمتلف الفئات  الدّولةات االتصال االجتماعي سواء من الناحية اجلغرافية أي بني أقاليم قاملناطق األضعف؛ أن ال تنقطع حل واليت تتجمع حوهلا "املنطقة املركز"ـما يسمى ب تكَوُنو

 .يف اجملاالت السياسية؛ تعدد جوانب االتصال والتعامل بني األطراف واألفراد لةمتعبئة األفراد سيما الفئات العا سية؛؛ زيادة اتساع قاعدة النخبة السياالدّولةاالجتماعية داخل 



 

قياسها كميا اليت ميكن () التفاعالت التجارية، السياحة، اهلجرة، التبادالت الثقافية(مبختلف أبعادها  صاالته عرب االتّــّإن
ة فكرة اهلوية اجلماعيّ تعزّزوت) االقريبة جغرافي خاصّةً(ر حاجات ومقاصد اجملتمعات جتاه بعضها البعض تتغيّ )1حسب دوتش

لة هذه احلالة حمصّ إنّ .2املتبادلة بني جمتمعات اإلقليم املعينّ الثقّةوي إىل ظهور شعور اجلماعة املرادف للقيم املشرتكة ما يؤدّ ،بينها
بني الدول، يزول وجودمها يف  الالثقة املتبادلة وسوء الظنّبني هلا، ومها مسبّ أهمّ ة ألنّمبوجب طرح دوتش هي إلغاء املعضلة األمنيّ

  .األمن اتجمتمع ظلّ

ة النظام الدويل، أعطى دوتش فوضويّ سياقا يف جغرافي دةٍحمدّ ةٍتعدديّ ةٍأمنيّ جمتمعاتٍ ة وجودتأكيده على إمكانيّبإذاً،     
  .رها فيما بعد باري بوزان رائد مدرسة كوبنهاجنمنها وحوّة استفاد يف الدراسات األمنيّ سابقةٌوهي  ا لألمن،ا إقليميبعدً

ومساواهتم بني الدول الكبرية والصغرية واعتبارهم  والدويلّ ني عدم متييزهم بني املستويني اإلقليميّيعيب بوزان على الواقعيّ
على أصابع اليد  تكاد ال تعدّ ةًعامليّ عتبارها فواعالًالدول اليت ميكن ا د أنّيؤكّ الواقع الدويلّ ، يف حني أنّةًعامليّ ها فواعالًاها كلّإيّ

ى هبم إىل إمهال يف حتليالهتم ما أدّ )النظام العامليّ(والنظام ) الدول(ني يعتمدون فقط على الوحدات الواقعيّ ، وهذا ألن3ّالواحدة
ة قوّ(ا عاملي ا أن تكون فاعالًــ حسب بوزان ــ إمّ الدّولة إنّ. 4ة لألمناملستويات األخرى وبالتايل إغفال الديناميكيات اإلقليميّ

) ةة إقليميّقوّ(ا إقليمي ، أو تكون فاعالًاا منها أو كان بعيدًما حيدث يف العامل سواء كان قريبً ا بكلّأمني أثّرفتت) ة كربىعظمى أو قوّ
  .5املباشر والقريب مبا حيدث يف جوارها اجليوسياسيّ فال تتأثر إالّ

، فهو يرى ظٍة بتحفّض الدول للمعضلة األمنيّتعرّ الدّوليةالفوضى  ة القائلة بأنّيوافق بوزان على التحليالت الواقعيّمن هنا، 
الفوضى " يها حنو ما يسمّيف فرتة ما بعد احلرب الباردة تدرجيي ل هو سريورة النظام الدويلّاألوّ: لسببني هذه التحليالت ناقصةٌ أنّ

م عالقاهتا اليت تنظّ الدّوليةمات للقيم املمأسسة من طرف املنظّ من األمن نتيجةً عاليةٍ ها الدول بدرجةٍع يف ظلّتتمتّ"اليت " الناضجة
لكن على مستوى إقليمي  ،ةض بعض الدول للمعضلة األمنيّاليت مازالت تعرّ 7"الفوضى غري الناضجة"بالرغم من بقايا  6"البينية

ره ما يصوّ الذي عادةً هو املستوى العامليّ 8"مستويات التحليل يف مستوى واحدٍ تبديد كلّ"وليس على مستوى عاملي؛ والثاني هو 
ضى على مة الفوالواقعيني باعتمادهم على مسلّ ، فإنّإذاً. فيما يعرف بالفوضى اهلوبزية الكلّ ضدّ للكلّ ه حربٌــّالواقعيون على أن
إىل إغفال املستوى اإلقليمي  أيضًاى هبم ا أدّة الثنائية مت بعد زوال القطبيّة اليت حصلأمهلوا الديناميكيات األمنيّ املستوى العامليّ

  .لألمن
ا جغرافي وقريبةٍ دةٍة من االعتماد املتبادل حمدّإقليميّ ونلتمس االقتباس عن دوتش لدى بوزان يف تأكيده لوجود شبكاتٍ

) Sous-système( ةٌحتتيّ ويل أنظمةٌة والنظام الدّأخرى، توجد بني الوحدات السياسيّ ترتبط مبوجبها أمون الدول، أو بعبارةٍ
                                                 

1Martin Griffits, op.cit, p.176.  
2Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.475. 

هاتني اعتبار عاملية هي الواليات املتحدة األمريكية بالدرجة األوىل، باإلضافة إىل روسيا والصني مع وجود خالف حول  الدول اليت ميكن اعتبارها فواعال يف اعتقاد بوزان وويفر فإنّ 3
  : أنظر .نيتني عامليتفاعل األخريتني

Barry Buzan and Ole Wæver, Regions and powers. The structure of international security, Cambridge, Cambridge university 
press, 2003, p.27. 
4 Ibid. 
5 Ibid, pp.34-37. 
6 Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.480. 

 .السّيطرةاليت تأخذ فيها العالقات بني الدول صورة الصراع الدائم من أجل القوة و ، وهي الفوضىعكس الفوضى الناضجة 7
8 Ibid, p.29. 



 

ه ال ميكن فهم السياسة ــّفقد رأى بوزان أن ،ة لألمنبيعة العالئقيّللطّ نظرًاو .ةٍأمنيّ شرعية وجودها من اعتباراتٍ تكتسب ةٌإقليميّ
قريبة  جيمع دوالً زٌمتميّ الذي توجد ضمنه، فاإلقليم هو نظام حتيتٌ ا دون األخذ باالعتبار اإلطار اجليوسياسيّمّ ة لدولةٍاألمنيّ

ي دورًيؤدّ الدّولةالذي توجد ضمنه  الفضاء اجليوسياسيّ ا، كما أنّجغرافيالتفكري يف أمن إقليم ما  إنّ. "1ا يف إدراك التهديدا مهم
ويعمل وفق منطق  عدوّ/ا إىل التمييز بني صديق، وعليه فاألمن يعود أساسًالقوّةن مسألة السلطة وعالقات يقتضي الذهاب أبعد م

  .2"للسلطة بني وحدات النظام خيتلف عن ذلك الذي ينطلق من توزيع بسيطٍ
 ابهيف كت" األمنب مركّ"هو  يف دراسة األمن قاد بوزان إىل تأسيس مفهوم جديدٍ االعتماد على املستوى اإلقليميّ إنّ

 Regions andبنية األمن الدويل . األقاليم والقوى"ا يف كتاهبم ره فيما بعد مع أول ويفروالذي طوّ" الشعب، الدول واخلوف"

powers. Structure of international Security"  ب مركّ" فُرَّعَويُ .2003سنة  3"نظرية مركب األمن اإلقليمي"إىل
عن  دولةٍ ال ميكن فيها فصل أمن أيّ لدرجةٍ ةٍبشدّ ة مرتابطةٌة األساسيّمن الدول اليت اهتماماهتا األمنيّ جمموعةٌ"ه ــّعلى أن" األمن

املتقامسة من  تخوّفاتيرتكز على ال على التمييز بني صديق وعدوّ لألمن قائمٌ ه تشكيل نظام حتيتّــّ، إن4"أمون باقي دول اجملموعة
ر ويعترب وجود تصوّ .5اعن أمن جرياهن ةٍم باستقالليّكن أن يصمّال ميما  أمن دولةٍ ا من أنّك انطالقًمن الدول وذل طرف جمموعةٍ

ق بوزان هذا طبّقد و .ب أمينّد وجود مركّالذي حيدّ اسيّالعامل األس انسبي واضحةٍ بطريقةٍ فٍمعرّ شعور مجاعي جتاه هتديدٍ
  .6إفريقيا البحريات الكربىو ة اهلنديةلشرق األوسط، شبه القارّة، اإفريقيا اجلنوبيّة، على أمريكا اجلنوبيّ خاصّةٍ املفهوم بصفةٍ
يف  ا على البعد اإلقليمي لألمن مثلما هو ظاهرٌة ال حتمل تركيزًا، وإن كانت اإلسهامات البنائية يف الدراسات األمنيّأخريً

وبارنات  )Adler(أدالر ، )Katzenstein( على غرار كاتزنستايناه البنائيون مفهوم األمن الذي يتبنّ أعمال دوتش وبوزان، فإنّ
)Barnett( ّشيءٍ لّل كـقب قٌمتعلّ"األمن  دون عـلى أنّوإن كان البنائيون يؤكّ. لفكرة دوتش حول جمتمع األمن ن إحياءًيتضم 

ة دول ذات ن من عدّيتكوّ قوميّ-عرب اإقليمً"الذي يعين حسبهم  "ديجمتمع األمن التعدّ"م يستخدمون مفهوم فإنــّه ،7"بالدول
ة املتصاعدة والعابرة ألكثر يات األمنيّالتحدّ ةملواجه األمينّ الة لالندماج يف اجملاحلاجة املاسّه داخل هذا اإلقليم تظهر ، وإن8ّ"سيادة

   .على املستوى اإلقليميّ من دولةٍ
 أمينٌّ يصبح هناك اعتمادٌ حتّىمن طرف دوله  ن متقامسةًإقليم معيّدة يف يكفي أن تكون القيم املهدّ فإنــّهبالنسبة للبنائيني، 

ة اليت جتدر وقد محل املفهوم اجلديد لألمن الكثري من القيم االنسانيّ. افر بسببه جهود تلك الدول حلماية قيمها املشرتكةتتظ متبادلٌ
 ا بني الدول حلمايتها واحلفاظ عليها، ألنّا وإقليميًا جهويًتنسيقًا يستدعي ممّ ،عجزه عن تلبيتها محايتها واليت أثبت التعامل القطريّ

ول محاية تلك ال ميكن للدّ ، ودون التعاون اإلقليميّول األخرى اجملاورةف الدّتصرّإدراك وف على الدول يف هذه احلالة تتوقّ قيم
  .للحدود عابرةٌ دها أخطارٌالقيم اليت هتدّ

                                                 
1Barbara Delcourt, op.cit, p.39. 
2 Ibid. 
3 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.40. 
4 RSCT: Regional Security Complex Theory, in:  Ibid, p.44. 
5 Ibid. 
6 Matt McDonald, «Constructivism», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.68. 
7 Alex Macleod, art.cit, p.11. 
8 Ibid, p.12. 



 

ر يف الفاعلني تؤثّ/ومصاحل األعوان هويات" اليت مفادها أنّ) McSweeney( ملاك سويين ةوباالعتماد على الفكرة البنائيّ
، ميكن 3ا يف هويتهتغري مصلحته يستلزم تغريًأنّ ي إىل تغيري يف مصلحته والعون يؤدّ 2"هوية"ا يف تغيريً ، أي أن1ّ"متبادلةٍ بعضها بطريقةٍ

ما  خاصّة(للطبيعة العابرة للحدود للكثري من التهديدات  ن نتيجةًيف إقليم معيّ مشرتكَيْن أو عدوّ ةٍأمنيّ ظهور مصلحةٍ القول أنّ
، ليس على مستوى يتم التمييز بواسطتها بني صديق وعدوّ خاصّةٍ ةٍإقليميّ ةٍأمنيّ ي إىل تكوين هويةٍيؤدّ) يعرف بالتهديدات اجلديدة

ون القادة السياسيّ") Hopf(فكما يقول هوبف  ،)أي جمموعة دول يف مواجهة خطر أو هتديدٍ( بل على مستوى إقليميّ ،قطريّ
 .4"ــ ويتعاملون معها كذلك ــ باالعتماد على قاعدة اهلوية" ةٍعدوّ"أو " صديقةٍ"ول األخرى كـيعتربون الد للدّولة

يشري هذا و. دةٍموحّة إقليميّ ةٍأمنيّ هويةٍ حنو تشكيليف زمننا املعاصر ق ائالطر أهمّ" ةة اإلقليميّالشراكة األمنيّ"وتعترب 
ن إمجاع لدى دوله حول ضرورة التعاون بينها لتخفيض العنف وُّتكَ"ن اليت تنشأ عن ة يف إقليم دويل معيّاملفهوم إىل الرتتيبات األمنيّ

عرب استعمال خمتلف أشكال االتفاقيات وامليكانيزمات مثل معاهدات األمن الرمسية،  5"وتعزيز االستقرار والسلم يف املنطقة
ن ر اليت تتضمّد األطراف، معاهدات السلم واالستقراات العمل املشرتك، مسارات احلوار متعدّ، اتفاقيّةالدّوليّمات األمن منظّ

مثل تبادل ( الثقّةوبناء  ة على إجراءات األمن التعاونيّلشراكة األمنيّوترتكز ا. 6ةة الوقائيّإجراءات الدبلوماسيّو الثقّةإجراءات بناء 
للوقاية من سوء اإلدراك واستعمال القوى ) حة على احلدودة، ختفيض عدد القوات املسلّاملعلومات حول البنى والسياسات العسكريّ

ة يف حال ل السريع ملنع تفاقم السلوكات العدوانيّالتدخّات مثل قوّ د الدول بتوفري املوارد الالزمة لألمن اجلماعيّالعسكرية؛ تعهّ
كما . أخرى لألزمات وإعادة إحالل السلم من ناحيةٍ والعسكريّ ، والقدرات الالزمة يف حاالت التسيري املدنيّحدوثها من ناحيةٍ

ة بالشراكة بني الدول املعنيّ قليميّة للدول احملتاجة داخل اإلقليم وسياسات االندماج اإلتقوم على إجراءات املساعدة االقتصاديّ
 إلحباط يةة احمللّة لتطوير الدميقراطيّ؛ املساعدة السياسيّمجاعيّ اقتصاديّ رات بينها عرب حتقيق منوّبقصد التخفيف من التوتّ
عن إقرار برامج ترقية  ناهيكة، ع عرب ترقية قيم وأساليب الدميقراطيّيف التوسّ موكبح طموحاهت للقادة املبادرات الفردية واخلطرية

رات ويزيد من ف من التوتّة بني اجملتمعات املدنية داخل إقليم الشراكة مبا خيفّقوميّ-عرب ة وبناء عالقاتٍة احملليّاجملتمعات املدنيّ
عن القوى من  فضالً ،القوى ذات العالقةو اإلقليمة خمتلف بلدان ة اإلقليميّالشراكة األمنيّ وتضمّ .التفاهم املتبادل بني دول اإلقليم

هبلسنكي سنة  أوربّاي، الذي انطلق منذ قرار تأسيس مؤمتر األمن والتعاون يف األوربّ اإلقليميّ ويعترب النظام األمينّ .خارج اإلقليم
رغم  ،مكتملةٍ ةٍإقليميّ ةٍأمنيّ احلالة الوحيدة لشراكةٍ اآلنإىل  وما زال ،يف النظام الدويل ةٍإقليميّ ةٍأمنيّ لبناء شراكةٍ ل حالةٍ، أو1972ّ

  .العالقة مبوضوعنا هذا يطية ذمتوسّ-وروة األمشروع الشراكة األمنيّأخرى ك ةٍأقاليم دوليّيف  أمنيةٍ شراكاتٍلبناء  وجود حماوالتٍ

                                                 
1 Ibid. 

   .الدّوليةتظهر من تفاعالهتا مع خمتلف البيئات االجتماعية احمللية و) أو اهلوية الوطنية( الدّولةمن منظار بنائي فإن هوية  2
هو يف اجتاه واحد، وهو  من هذا املنظار، أي أن التأثري للدّولةتغري اهلوية يؤثر على املصاحل وبالتايل على السياسة األمنية  ه وحده فقطأنمن يعترب  )كاتزنستاينمثل (هناك من البنائيني  3

  .هي اليت اعتمدنا عليها يف هذا السياق وهذه الفكرة األخرية. دلسويين ورأى أن التأثري بني اهلوية واملصاحل متباماك ما رفضه 
4 Cité par: Matt McDonald, «Constructivism», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.61.  
5 Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide in the Mediterranean region», 
Institute of European Studies, University of California, Berkeley, 2004, p.04. 

، وهو وزير )Margaret Af Ugglas( ف أوغالسآ، مارغاريت أوربّامنظمة األمن والتعاون يف  للجنة كبار موظفي لرئيس السابقا ه للدبلوماسية الوقائية، حدديف تعريف 6
الوقاية من ظهور خصومة أو عداوات بني األطراف؛ الوقاية من حتول اخلالفات إىل نزاعات مسلحة : أربعة مستويات تدرّجيّة للعمل الدبلوماسي الوقائي، أيضًاخارجية سابق يف السويد 

  : أنظر. مفتوحة؛ القضاء على النزاعات مبجرد ظهورها؛ احلد من انتشار تلك النزاعات إذا مل يتم حلها
Charles Zorgbibe, op.cit, pp.118-119. 



 

إقليم  حكومات رُوّطَعندما تُ تتمّ ةٌعمليّ إنــّها. يف النظام الدويلّ جديدةً ةًة عمليّة اإلقليميّا، يعترب بناء الشراكة األمنيّعمومً
. 1ا للحوار إلجياد خمارج خلالفاهتا ونزاعاهتارا تفضيليطاًإ ــ عالقةٌ ةٌسياسيّ أو خالفاتٌ ةٌحدوديّ ن ــ توجد بينها مشكالتٌمعيّ

تعاطيها مع نزاعاهتا ، تستطيع احلكومات بالتدريج اكتساب عادة التفاوض يف التنافس بإحالل التعاون حملّو ،اتباع هذا اخليار وعرب
ر احلكومات تطوّ ،ادائمً عرب هذه العمليةو. ة املمنوحة هلاواألمهيّ ة األسلحةبل وإيقاف ديناميكيّ يصبح من املمكن احلدّو املشرتكة

فق املتّة لتطبيق اإلجراءات األمنيّ ةٍدوليّ ماتٍمنظّ حتّىأو  لتنسيق العسكريّل صغريةً ، جمموعاتٍدة األطرافوبنى متعدّ اأطرً
السالم  إحاللات اليت توكل هلا مهمّ ةيف الغالب الوحيد األنــّهالفواعل اجلماعية يف الشراكات األمنية  أهمّ األخريةوتعترب . عليها

فاع املشرتك بنى للدّ عرب مسامهتها يف بناءالدفاع ة مهمّنزع الطابع الوطين عن  ا يفدورًي تؤدّكما  داخل إقليم الشراكة، وحفظه
  .املشرتكة لألمن جراءاتاإلية البالغة يف بناء دة األطراف ذات األمهّوالقوى متعدّ
 حتّى ،جمتمعات األمن من حيث املنشأ ختتلف عن ةة اإلقليميّالشراكة األمنيّ أنّاحلكم ب ميكن على التحليل السابق، بناءً

من  عاليةٍ قاتٍفّتدل لةٍكمحصّبالضرورة ال تنشأ  ةفالشراكة األمنيّ ،مشرتكةٍ ةٍإقليميّ ةٍأمنيّ ةٍتساهم يف إجياد هويّ هاوإن كانت مثل
ما تنشأ ــّ، وإندوتش والبنائيون رأىكما  اأمني اجمتمعً لتشكّ نــّهاأب قناعةً لديهان تكوّ بطريقةٍمن اجملتمعات  بني جمموعةٍاالتصاالت 
ة للمشكالت ليّاملتبادل بينها وباالنعكاسات احمل باالعتماد األمينّ واعيةًة؛ من الدول تعاني من بعض االنقسامات األمنيّ بني جمموعةٍ

امتناعها عن استخدام ؛ ضئيلةٍ أو وجوده لكن بدرجةٍ سياساهتا األمنية يف بعدها الدويليف  تنافس عسكريّ، غياب الدّولية
ففي إقليم الشراكة . ؤسّساتيف القيم وامل طفيفٌ من االتصاالت وتشابهٌ غري عاليةٍ درجةٌ؛ ةالدّوليّالعنف يف تعاملها مع النزاعات 

ا بشكل جيعل من املستحيل حتقيق جد ة بني دول اإلقليم دون أن تكون متباعدةًيف الثقافات األمنيّ يشرتط وجود اختالفٍ ،ةاألمنيّ
ــ رغم اختالفاهتا أو  الدولبتعبري آخر، جيب أن تكون هذه . ملواجهة مشكالت األمنحول ضرورة التعاون بينها ها إمجاع بين

   .جهات العنيفةامن خطر اللجوء إىل املو عرب خطوات حتدّ ةالدّوليّاملشكالت  إلدارة النزاعات وحلّ الةًميّ عداءاهتا ــ
يف سياق حديثنا عن فكرة الدوائر املقدمة، فكار األمن أكثر ما يفيدنا  يف ختام هذا املطلب، نستطيع احلكم بأنّ

من ال قطرية األميكن أن نعتربه أيضا أو ما  ،ة األمن واالعتماد األمين املتبادللفكرة إقليميّ نظريّ سندٍ وجودهو  ،لألمناجليوسياسية 
إىل  ةٌ، مدعوّيف وقتنا احلايل، ويف جمال األمن القوميّ الدّولة موجز ما قيل أنّ .واملشكالت األمنية ة التهديدعن ال قطريّنتجت 

حتقيقه مل  ، فإنّاوطني الدّولةإن كان من البديهي أن يكون أمن  ألنــّه ،)اا أو دوليإقليمي( ةٍال قطريّ ف بصورةٍتتصرّا وأن التفكري قطريً
أو  ةًرَِادِمب ،أخرى للتعامل مع فضاءاتٍ رةًالطبيعة الالقطرية للكثري من التهديدات، لذا جتد الدول نفسها مضطّ ا يف ظلّيعد ممكنً
  .وهذا ما يقيم العالقة بني األمن والتحليل اجليوسياسيّ ،، من أجل ضمان أمنها واستقرارهاةٍأو قسريّ ةٍتعاونيّ بطريقةٍ، مُستَجِيبةً

  وسلوكها األمين الدّولةوأثر البيئة على أمن  التحليل اجليوسياسيّ :املطلب الثاني

 ة، وبالتايل جند أنّلألمن والسياسة األمنيّ إقليميّ ت إىل إعطاء بعدٍالتهديدات املشرتكة والعابرة للحدود قد أدّ قلنا أنّ
إىل أصله يعود الذي  بالتحليل اجليوسياسيّ فته، وهذه الفكرة على عالقةٍسلوك الدول وكـــيّ رت علىــّطبيعة التهديد قد أث

  . ف السلوك السياسيّيكيّ األقلّم أو على ر حيتّالبيئة متغيّ واليت اعتربت أنّ ،بالبيئة اإلنسانالكتابات اليت تناولت عالقة 

                                                 
1 Fulvio Attina, art.cit, p.08. 



 

مه ة وما تقدّة واملعلومات اجلغرافيّة اليت تعنى بالعالقة بني الظواهر السياسيّا للجغرافيا السياسيّتعترب اجليوسياسة امتدادًو
 ان وبيئته وأنّال انفصال بني االنس ــّهبدأ االعتقاد أنوقد . ةعلى حتديد األهداف والسياسات القوميّ هذه العالقة من مساعدةٍ

قرب البحر  نةٍمعيّ وقوع مدينةٍ أنّاألخري قد اعترب ف، منذ أرسطو ةالسياسيّ ؤسّساتة واملر بالعوامل والظروف اجلغرافيّــّاالنسان يتأث
الظروف  أنّ )Jean Bodin(ورأى جان بودين . ع ليشمل املدن اجملاورة هلاع النشاط التجاري فيها الذي يتسّيشجّــ  ــ مثالً
ة العوامل املناخيّ أنّ رأىعندما  ةًفكانت نظرته أكثر مشوليّ ،ا مونتسكيوأمّ .ةر السياسات اخلارجيّية تساهم يف حتديد وتطواملناخيّ

  . 1وحيويته ر يف السلوك السياسيّتؤثّ
لى يد فريديريك راتزل ـع) 19(يف القرن التاسع عشر  مل يكن إالّ ةٍة كمنهجيّظهور اجلغرافيا السياسيّ بيد أنّ

)Friedrich Ratzel( )1844-1904 (ّر ـــّتتأث الدّولة واجملتمعات، واعترب أنّ بالروابط املوجودة بني الوسط الطبيعيّ الذي اهتم
نقطة لت أعمال راتزل وقد شكّ .2ةالقوميّ القوّةو بني اجملال احليويّقد ربط ، لذا جنده ةًحيّ بالوسط الذي توجد فيه باعتبارها بنيةً

) Rudolf Kjellèn(على يد اجلامعي السويدي رودولف كجيلن  1899ست سنة لجيوسياسة اليت تأسّاالنطالق بالنسبة ل
ره الواضح ــّوالذي بدا فيه تأث ،"l’Etat comme être vivant ككائن حيّ الدّولة"يف كتاب له بعنوان ) 1846-1922(

ارل ــالفضل يف تأسيس اجليوسياسة كمنهج يعود إىل الكولونيل األملاني ك غري أنّ. ةاجلغرافيا السياسيّبداروين وكتابات راتزل حول 
ة ة اليت تدرس توزيع السلطة الدولتيّبني اجلغرافيا السياسيّ ز من جهةٍميّ"الذي ) Karl Haushofer( )1869-1946(هوشوفر 

ها هذه السلطة، وبني اجليوسياسة اليت تأخذ كموضوع اليت متارس يف ظلّ) املوارداألرض، املناخ، (ات والشروط على مساحة القارّ
  .3"أخرى من جهةٍ يف فضاء طبيعيٍ هلا النشاط السياسيّ

رت مدرسة يف فرتة ما بني احلربني تطوّ بيد أنــّه، 4أملانيةٍ من صناعةٍ اا كانتمهــّة واجليوسياسة أنمسة اجلغرافيا السياسيّ
" ةالبحريّ القوّة"ر أفكاره حول الذي طوّ )Alfred Mahan( )1840 -1914(ية للجيوسياسة مع ألفرد ماهان ة قوّأجنلوسكسونيّ

الدول املعزولة عن  أنّ واعترب ماهان، يةول القارّبالدّ مقارنةًبالبحر  قةٌمطوّ األنــّه أكثر اجلزر تستطيع محاية أمنها عندما اعترب أنّ
ل، بينما الدول اليت هلا سواحل يف الدفاع بواسطة أسطول متجوّ ةٌاسرتاتيجيّ يةٌلديها خاصّ) مثل اليابان وبريطانيا(العامل ببحر 

 كيندركما لفت هالفورد جون ماك . 5اتي إىل إضعاف هذه القوّاألمر الذي يؤدّ ،اهتالتوزيع قوّ رةًجتد نفسها مضطّ ةٌبريّ وحدودٌ
)Halford John Mac Kinder( )1861-1947 ( ات ة واإلمكانيّبني العوامل اجلغرافيّ وثيقةٍ عالقةٍوجود إىل االنتباه

). وآسيا أوربّا(نة من جمموع أراضي إفريقيا وأوراسيا املكوّ" جزيرة األرض"مركز " قلب األرض"ته حول يف نظريّة السياسية القوميّ
م يتحكّ" قلب األرض"، ومن يسيطر على "قلب األرض"ة يسيطر على الشرقيّ أوربّامن يسيطر على  أنّة ماك كيندر ص نظريّملخّ

 Nicholas John(ا، استقى األمريكي نيكوالس جون سبيكمان أخريً. 6م يف العاملم يف أوراسيا يتحكّيف أوراسيا، ومن يتحكّ

Spykman (ّالرميالند "أو  ،"ة األرضحافّ"ته حول ر نظريّأفكار ماكيندر وطوRimland"، ّلقلب  يط البحريّر عن احملليعب
                                                 

 .41تغراف، مرجع سابق، صسالجيمس دوروتي وروبرت ب 1
2 Stéphane Rosière, Géographie politique & Géopolitique. une grammaire de l’espace politique, Paris, Ellipses, 2003, p.11. 
3 Ibid, pp.10-11. 

هو رسم مسار لتوحيد  رئيسراتزل وهوشوفر الصبغة الوطنية والبعد القومي، فهي باألساس كانت موجهة للقادة السياسيني والعسكريني األملان وكان هدفها المحلت أعمال كل من  4
 . القطر األملاني

5Aymeric Chauprade, Géopolitique. constantes et changements dans l’histoire, Paris, Ellipses, 2001, pp.42-44. 
 .48، مرجع سابق، ص تغرافسالوبرت بجيمس دوروتي ور 6



 

ونقاط اتصال  ةٍإذا أمكن إقامة مراكز صناعيّ" قلب األرض"من  ةًهذه املنطقة قد تكون أكثر أمهيّ األرض، واعترب سبيكمان أنّ
ة نظريّ"ة اليت قامت عليها ل اخللفيّومثّيف فرتة احلرب الباردة  نيرار األمريكيّالق صنّاع، وقد صبغ هذا التفكري أفكار 1هاحول برّ
  . 2اليت سعت إىل تطويق االحتاد السوفييت) George Kenan(جلورج كينان " Containment theory االحتواء

 دراسة الفضاء اجليوسياسيّ بأنّ )Margerit(وزوجته مارغريت  )Harold Sprout(هارولد سربوت وأكّد  ،هذا
يف تشكيل  حاسمٌ ة دورٌ، فللبيئة اجليوسياسي3ّ"نةٍمعيّ ة وتقييم إمكانيات دولةٍلتحليل السياسة اخلارجيّ مفيدةً ةًل منهجيّمتثّ"

ميلي اخليارات على  العامل اجلغرايفّ سربوت وزوجته ال يريان أنّ أنّ القول لكن جيب. األمزجة، األفضليات، القرارات والسلوكيات
  . 4ات املتاحة وحدود احلركة يف البيئة اليت يدركهاذي يضع يف حساباته اإلمكانيّما هذا األخري هو الوإنّ ،صانع القرار

مع تصاعد  اشتدّا شهدت اجليوسياسة كسوفً للعالقة مع الفكر النازي، ونتيجةً ،ة الثانيةبعد هناية احلرب العامليّ
وتصاعد  1957سنة  )Spoutnik( سبوتنيك م احلرب الباردة بإطالق القمر الصناعي السوفييتة يف خضّة النوويّاالسرتاتيجيّ

 ةٍاألرض ال تكفي إال حلرب نوويّ(للتكنولوجيا الباليستية  أفقدت اجلغرافيا قيمتها نتيجةً نــّهاأة اليت بدا يف بداية األمر املواجهة النوويّ
تسري حنو االندثار، أعيد استخدام  نــّهاأد قَتَعْويف الوقت الذي كان يُ. اوأصبحت اجليوسياسة بال موضوع تقريبً ،)ثانية 30هتا مدّ

 .5ل يف مسار احلرب الباردةكانت مبثابة نقاط حتوّ اتٍلوصف وضعيّ نقضيالعقد ما قبل األخري من القرن املاجليوسياسة هناية 
حني ل من ساهم يف هذا الرجوع أوّ )Henry Kissinger(ة هنري كيسنجر ة اخلارجيّكان كاتب الدّولة للشؤون األمريكيّو

قادته إىل  بعد رحلةٍ ،1977يف جانفي  بواشنطنللصحافة  ألقاها أمام النادي الوطينّ  حماضرةٍاستخدم مصطلح اجليوسياسة يف
 اد الفكر اجليوسياسيّمن روّ واحدٌ ،)Golbery De Couto e Silva(الربازيل التقى فيها اجلنرال غولبريي دو كوتو إي سيلفا 

 واعترب فيه أنّ االحتاد السوفييتّأدان فيه  استخدام مصطلح اجليوسياسة يف خطابكيسينجر  أعادوقد  .يف أمريكا الالتينية
وإن كان كيسينجر قد استخدم . 1978كامبودج سنة  ضدّالفيتنام يف محلتها  واعندما دعم مبنطق جيوسياسيّ وارفكّالسوفيات 

  .ةات االسرتاتيجيّفائدهتا يف وصف بعض الوضعيّ غري مباشرةٍ بطريقةٍ أكّد فإنــّه ،سليبّ اجليوسياسة مبفهومٍ
إبراز  الغرض هوبل  ،واجليوسياسيّ السياسيّ-ر الفكر اجلغرايفّتطوّ وصفا عرضناه يف الفقرات السابقة ليس الغرض ممّ

بتنظيم األشياء  عنى إالّال يُ التحليل اجلغرايفّ وا أنّأكّد، وواجلغرايفّ لعلماء أثبتوا التأثري املتبادل بني السياسيّ ةٍوحموريّ ةٍأفكار أساسيّ
إلقليم من األقاليم فيفرده  نةًمعيّ ثم يربط بني هذه األشياء بشكل يعطي مسةً ،)مناخ، تضاريس، موقع(املوجودة على سطح األرض 

بكثري سواء من أوسع من هذا  التحليل اجليوسياسيّ حني أنّ، يف ةٍطبيعيّموقع ومصادر ، ةٍ، مساحيّةٍبوغرافيّطو، ةٍخبصائص مناخيّ
هبذا  .ا للجيوسياسةيصبح موضوعً" رهانٌ"ه ه عندما ينظر لإلقليم على أنّــّإن. الرهانات اليت يدرسها وأ حيث جماله، فواعله

يعطيه قيمته هو ما ميثله بالنسبة  ما يضفي عليه صبغة األمهية وما ، لكنّحالة الفضاء وخصائصه اجلغرافية ال هتمّ فإنّ ،املعنى
ذات العالقة  على األقاليم السّيطرةالفواعل تتنافس من أجل مراقبة أو  عنه أنّ فهمنا لإلقليم هبذا املعنى ينجرّ ، وإن6ّللفواعل وأمنها

                                                 
1 Aymeric Chauprade, op.cit, pp.45-46. 
2 Barbara Delcourt, op.cit, p.15. 

 .54، مرجع سابق، ص تغرافسالوبرت بجيمس دوروتي ور 3
 .53-52صص املرجع السابق،  4

5 Stéphane Rosière, op.cit, p.14. 
6 Ibid, p.21. 



 

ة اليت تنتج عن هذا وبالديناميكيات اإلقليميّز جتاهبها، يهتم بالفواعل، بالرهانات اليت حتفّ التحليل اجليوسياسيّ" من هنا فإنّ. أمنهاب
  .1"التجابه

رة مبراكز كما يف اجلغرافيا، بل يعنى واملسيّ دة حبدودٍجمال دراسة اجليوسياسة ال يقتصر فقط على األقاليم احملدّ إنّ
 :على معايري خمتلفةٍ د بناءًاليت تتحدّ) دولتيّةٍ-عربو دولتيّةٍ- ، دونةٍدولتيّ-، فوقةٍدولتيّ(ة أشكال الفضاءات واألقاليم بدراسة كافّ

إذا "رات هذه األقاليم، فـــ وهو ما يفيدنا يف موضوعنا ــ ودراسة ديناميكيات وتطوّ وغريها يّةٍ، سياسيّةٍ، اقتصادةٍثقافيّ-سوسيو
الفواعل  وإنّ. 2"رهباألحرى بتطوّ اجليوسياسة هتتمّ ، فإنّنةٍمعيّ يف فرتةٍ) اإلقليم( ل اإلطار السياسيّة حتلّكانت اجلغرافيا السياسيّ

، دولٌ( على اإلقليم أو مراقبته السّيطرةالكيانات اليت تتنافس وتتنازع من أجل  هي كلّ اليت يعتمد عليها التحليل اجليوسياسيّ
التحليل اجليوسياسي ال يعرتف بوجودها مبفهومها  احلدود فإنّ حتّىو ،)، شركاتٌعصاباتٌ ،حةٌمسلّ ، مجاعاتٌ، جيوشٌماتٌمنظّ

كان من هذا " الدوائر"اختيارنا لتعبري  ة، وإنّحدوديّ أو أقاليمٌ مساحاتٌ نــّهاأ، بل يتعامل معها على )معينة نقاطٌ( التقليديّ
ائرة أو على حميطها ضمن جمال الدّ) نا هذهاجلزائر يف حالت( يه مبساحتها، ووقوع دولةٍجمال تغطّ ةٍجيوسياسيّ دائرةٍ لكلّ املنطلق، ألنّ

  .ر بالتفاعالت اليت حتدث داخلهار وتتأثّتؤثّ نــّهاأيعين 
هذه  ، ميكن أن نسقطعلى اجلغرايفّ والسياسيّ على السياسيّ ا سبق، أي التأكيدات على تأثري اجلغرايفّا عمّقتباسًإ

 هذا املفهوم إىل أنّيشري  إذ ا،ا وتعمقًعًاألكثر توسّديد لألمن اجلفهوم استخدام امل يف ظلّ خاصّةً ،على جمال األمن القوميّاألفكار 
ا ثارًها ترتك آلكنّ ،)حةزاعات املسلّالفقر والنّكاألوبئة، (تكون خارج احلدود  الكثري من التهديدات يف الزمن املعاصرمصادر 
غري /ةٌمستقرّ( للدّولةة البيئة األمنيّ هذا يقودنا إىل القول أنّ إنّ .العابرة للحدود لطبيعتها نظرًاملصدرها على الدول اجملاورة  واضحةً
 حياةا بشروط األمن أصبح أكثر ارتباطً وأنّ خاصّة وتعاملها مع التهديدات، ف سلوكها األمينّتكيّ م أو على األقلّحتتّ )ةٍمستقرّ
قد تتوافق حوله السياسات وقد  ذو طابع عامليّ نشغاالًا بل أصبحت ،على مستوى قطريّ مل يعد االهتمام هبا يتمّاليت والبشر 
 األفراد كبشر يف كلّ سّاليت ميكن أن متو ،)دالة االجتماعية وسوء التغذيةكالفقر والالع(ة التشابه يف املخاطر األمنيّف. تتعارض

 ،ةاملشاكل األمنيّمع  التعامل القطريّة ملراجعة صالحيّة دفع بقوّ لقطري،دون ظهور واضح للبعد انفسها الكيفية بمناطق العامل 
الدول إىل  ــ ضع يف قلب االهتمام احلقيقيّالذي وُ ــ املفهومهذا قد قاد ، وتلك ذات الطبيعة العابرة للحدود واألوطان خاصّةً

  .أخرى أمنها وال أمنها مرتبطان هبا بغرض التأثري يف  أقاليمٍ جيوسياسيٍّ التفكري مبنطقٍ
 ةٍجهويّ ، تعاون وشراكةٍنسيقة مبا تقتضيه من تشاور، تاإلقليميّ لدول حنوا من اجنوحً زمننا املعاصرا نلحظ يف كنّن وإ

البيئة  على أنّ ، فهذا دليلٌةخارج احلدود الوطنيّ يكون منبعها اليتقطرية ة الالللتهديدات األمنيّلالستجابة  مقاربةٍأفضل ا باعتباره
لتهديدات ة، فصارت مواجهة ااملقاربة اإلقليميّوقادته حنو  رت على سلوك الدول األمينّشاكلة اجلغرافيا ــ قد أثّة ــ على األمنيّ

حشد الوسائل واآلليات ؛ مشرتكٍ على ختطيطٍ يةوتقوم املقاربة اإلقليمّ. ومشرتكةٍ ةٍمجاعيّ بطريقةٍ تتمّ يف كثري من األقاليم املشرتكة
أو  احلدود املشرتكة بني األعضاءل يف مراقبة املسجّوتسهيل نقل اإلمكانات املناسبة لتغطية العجز  ،توزيع األعباء ا؛إقليميً ةالضروريّ

اليتها الكبرية يف مواجهة التهديدات حبكم فعّية هذه املقاربة أمهّ تعاظمتو. اداخل اإلقليم عن تغطية كامل إقليمها أمني عجز دولةٍ
  .ا مثلما سنرى يف املطلب التايلالتحديد جغرافيغري ممكنة و أ/صعبة وتكون ا ما غالبً اجلديدة اليت

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. 



 

  املتبادل األمينّ يف توثيق روابط االعتماد كعاملٍ التهديدات اجلديدة  :املطلب الثالث
تقوم بتقويم ة التهديدات واالنكشافات، فالدول يف سبيل حتقيق أمنها األمن الوطين يدرس ضمن ثنائيّ فق عليه أنّمن املتّ

د يف األخري فاعليتها يف جمال أمنها مع التهديدات واالنكشافات هي اليت حتدّ الدّولةالطريقة اليت تتعامل هبا  دائم هلذين العاملني، وإنّ
 ر فيما سبق من هذاذكرها تكرّ أنّ خاصّةًال تكتمل الصورة لدينا دون التعريف بالتهديدات اجلديدة وخصائصها إذن، . القوميّ

  .ول واألقاليم يف فرتة ما بعد احلرب الباردةبط بني أمون الدّى إىل الرّأدّ عاملٍ ا أهمّاملبحث ومباحث أخرى، حيث اعتربناها دائمً
 العشرية األخريةاليت اتسع استخدامها يف " التهديدات اجلديدة"جملموعة من  لقد واكب إعادة صياغة مفهوم األمن ظهورٌ

" التهديدات العابرة"، "ةالسلبيّ التفاعالت"، "االعتمادات املتبادلة اجلديدة"أخرى كـ انبثقت عن تعبرياتٍ واليتمن القرن العشرين 
ا عن ختتلف يف طبيعته اف ظواهرًتصف وتعرّ نــّهاأها يف ، واليت تشرتك كل1ّ"اسرتاتيجيةٍ من طبيعةٍ ةٍغري عسكريّ هتديداتٌ"و

أفعال حتمل "ة يف مفهوم التهديد الذي يشري إىل وتلتقي التهديدات اجلديدة مع التهديدات التقليديّ .ةة التقليديّالتهديدات العسكريّ
ليس له عالقة بتاريخ ظهورها، فالبعض منها " اجلديدة"تسمية هذه التهديدات بـ ، بيد أنّ"ا إىل العقابجلوءً محتتّم القيّ ضدّا خطرً

ما يضفي طابع  نّلكسابقة لعشرية التسعينيات،  عقودٍظهرت يف و قدميةٌ ية هي ظواهرٌواهلجرة السرّ مة، اجلرمية املنظّكاإلرهاب
  . التهديدات التقليديةب مقارنةً ةًتعطيها خصوصيّاليت زاهتا مميّة عليها هو اجلدّ

، إذ مل )Transnationales() أو عابرة لألوطان(للحدود  عابرةٌو ال قطريةٌ نــّهاأهذه التهديدات يف ة ميز أهمّ ا،طبعً
ت من روابط االعتماد املتبادل بني أمون ا لألمن وقوّا عامليأعطت بعدً نــّهاألة هذا العوملي، وحمصّ ا بفعل املدّجغرافيً دةًتعد حمدّ

  :2يفد تتحدّأخرى هلذه التهديدات  خصائصٍوجود  هذا ال ينفي لكنّ ،"أمن عاملي"الدول وقادت إىل احلديث عن 
ة اليت زال دت باألساس الدول الصناعيّا يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، وهدّوشهدت صعودً ةٍغري عسكريّ من طبيعةٍ نــّهاأ .1

 ؛)بني الدول(ة ا خطر احلرب التقليديّعنها تقريبً

 ا؛ـــــــــــــــب حتديد مصدرهمما يصعّ) ةغري حكوميّ(ة تصدر عن فواعل غري دولتيّ أنــّها .2

 ؛)رادـات، األفـول، اجملتمعاألقاليم، الدّ(ن مجيع الفواعل واملرجعيات ــــر على أمتؤثّ أنــّها .3

ة الثنائية القطبيّ بعد زوال اخلطر القادم من الشرق، وهذا ما يقود إىل القول بأنّ) من اجلنوب أو آتيةٌ(باجلنوب  مرتبطةٌ أنــّها .4
ما بعدها  فإنــّه "غرب/شرق"ر، فإن كان يف احلرب الباردة جتاهها هو الذي تغيّما اــّإناستمرت بعد هناية احلرب الباردة للتهديد 
 ؛"جنوب/مشال"أصبح 

اخلطر على  فإنّ ،اا مباشرًا ويلحق ضررًفًمعرّ ا، فإن كان التهديد عادةًشكل اخلطر قبل أن تصبح هتديدً تأخذ عادةً نــّهاأ .5
 .3"فيه للقياس ومشكوكٌ ، غري قابلٍ، ملتبسٌضبابيٌّ"خالفه 

   :4ةدـــالتهديدات اجلديمن وميكن التمييز بني نوعني 
 ة بالبيئة؛هلجرة، التهديدات املضرّ، االدميغرايفّ النموّ وتضمّ :ةٍاقتصاديّ-سوسيو ظواهر ذات طبيعةٍ .1

                                                 
1 Philippe Marchesin, op.cit, p.33. 
2 Ibid, pp.32-36. 
3 Ibid, p.35. 
4 Ibid, p.37. 



 

 ": جديدة هتديداتٍ" أربعف يف هذه اخلانة نصنوميكن أن ): ستقرارعوامل ال إ(باالستقرار  ةخملّ ةٌعملياتيّ أساليب .2
 .أسلحة الدمار الشامل وانتشار رات، جتارة املخدّمةاإلرهاب، اجلرمية املنظّ

ا تقويم االنكشافات على هل نسبيًإن كان من السّ: ايلا هو كالتّاملشكل بالنسبة للتهديدات اجلديدة والتهديدات عمومً إنّ
  : نسببامردّها د تقدير التهديد، وهذه الصعوبة من املعقّ فإنــّه، يةٍمادّ د بوسائلٍتتحدّ نــّهاأاعتبار 

ا ل يف حتديد الدرجة الكافية للتهديد واليت مبوجبها ميكن أن يلحق هذا التهديد ضررًالعقبة األوىل يف تقويم التهديد تتمثّ :لاألوّ
من تلك اليت  الطبيعة الفوضوية للنظام الدويلّدة عن املتولّ" العادية"يات ق بني التحدّ، كيف ميكن أن نفرّللدّولةبالنسبة  ةٍحيويّ بنقطةٍ

  ؟الدّولةوجود  تستهدف حقيقةً
إن كان كيانٌ ما  إستحالة معرفة: هذا يقود إىل أمرين نّإ .واملوضوعيّ ره بني الذاتيّسرعة تغيّبعدم ثبات اإلدراك و مرتبطٌ :ثانيال

ني إىل اللعب على التهديدات وإىل تضخيم أو تقليل مداها وميل الفاعلني السياسيّ وشاملةٍ دقيقةٍ بطريقةٍ يشكّل هتديدًا أو ال
ة ض القدرات العقالنيّيقوّ فإنــّهباخلوف  ىإدراك التهديد إذا كان مغطّ ضف إىل ذلك أنّ .احلقيقي وفق الرهان السياسي للظرف

  . مناسبةٍ لوضع سياساتٍ حماولةٍ كلّ ملختلف الفواعل ويشلّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  نـــــــــــة لألمة واملقاربة الثقافيّالعقيدة األمنيّ :املبحث الرابع
 ةٌموضوعيّ ، بني واقع التهديد وإدراكه، فلألمن والتهديد قاعدةٌأمن الذاتيّ أمن املوضوعي والال بني الال جيب التمييز

ة للدول وتساهم العقائد األمنيّ. يف تكوين الصور عن الواقع االًا فعّي دورًباألفكار واإلدراكات اليت تؤدّ مرتبطةٌ ةٌريّوأخرى تصوّ
من خالهلا النظر إىل  ة اليت يتمّاملبادئ والنماذج النظريّ دول فهي القاعدة اليت حتدّبشكل كبري يف تكوين أفكار وإدراكات قادة الدّ

ول ومذاهبها ال ميكن فهم وتفسري ة للدّبالعقائد األمنيّ، ودون اإلحاطة للدّولةة بواسطتها السياسة األمنيّ دة وتتحدّالبيئة األمنيّ
  . أفعاهلا وسلوكاهتا يف جمال محاية أمنها ومواجهة التهديدات احملدقة به

  ةتعريف العقيدة األمنيّ :لاملطلب األوّ
وهو  التيينٌ )Doctrine( أصل كلمة عقيدةٍ". عقيدةٍ"حتديد املقصود بكلمة  الًأوّ ينبغي" ةالعقيدة األمنيّ"قبل تعريف 

)Doctrina( ّصحيحة واليت  نــّهاأجمموع األفكار اليت يعتقد  نــّهاأعلى " العقيدة"ف وتعرّ. 1اأو منهجً ة تعليم، نظريةًويعين عملي
 نــّهاأف العقيدة على كما تعرّ. السياسةو يف جماالت الدين، الفلسفة، العلمه أفعال اإلنسان وتوجّ دُشَرْر الوقائع، تُسَّفَبواسطتها تُ

ا من عمليتهم اة من قبل األفراد ــ أو اليت تكون جزءًة املتبنّمن اآلراء، املبادئ، املعتقدات واألطروحات أو املفاهيم النظريّ مجلةٌ
ة ة، الدينيّالفلسفيّة، االقتصاديّ ة،ــ واليت هتدف إىل توجيه السلوكات واملساعدة على تفسري الوقائع ذات الطبيعة السياسيّ ةالتعليميّ

إىل  ة نسبةًمثل العقيدة املاركسيّ(ر ما ينسب إىل مفكّ اللة على نظام فكريّا ما يستخدم مصطلح العقيدة للدّوكثريً، 2ةالعلميّو
إذا ا ا أيديولوجيًوتأخذ العقيدة بعدً). مثل العقيدة الليربالية(، أو إىل حركة أفكار )مثل عقيدة مونرو( ، إىل سياسيّ)ماركس

  . 3أو مناقشةٍ دون نقدٍ وصادقةٌ صحيحةٌ نــّهاأرات للعامل واليت تُقبل على ا من التصوّا ومتناسقًفريدً الت نظامًشكّ
 الدّولة سلوك هتوجّ اليت واملرتابطة مَةاملُنَظّ العقائدية والنظم ملبادئوا القواعد جمموعة نــّهاأ على ففتعرّ "ةاألمنيّ العقيدة" اأمّ

 استخدام كيفيات ة؛األمنيّ لبيئتهم قادهتا وقراءة نظرة ددّحت :واليت ويلوالدّ ياحمللّ املستوى على وقراراهتا )تعاونيّ غري/تعاونيٌّ( األمينّ
 ة؛االسرتاتيجيّ أهداف لتحقيق القوّة هذه توظيف ةكيفيّ ،)غريها أو ةعسكريّ ة،سياسيّ ة،اقتصاديّ( أشكاهلا ةبكافّ ةالقوميّ القوّة

 .الواقع أرض على وأهدافها العقيدة مبادئ لتطبيق )غريها أو ةدبلوماسيّ ة،عسكريّ( املستخدمة اتواألدو الوسائل طبيعة ا،وأخريً
 دولتهم أفعال شرح على وتساعدهم الوقائع مع بالتعامل للدّولة السياسيني للقادة ــ وقواعدٍ مبادئ من حتتويه مبا ــ ةاألمنيّ العقيدة وتسمح

 سلوكات لتفسري كقاعدةٍ ةاألمنيّ العقيدة خذتّتُ املقابل، ويف .أمام اجملتمع الدويلّ اخلاصّةة وتعريف اهتماماهتا األمنيّ خرىاأل ولللدّ
 يّببعديها الداخل للدّولةة ر به القادة السياسة األمنيّه ويقرّيوجّ اعتبارها دليالً من يتهاأمهّ ةاألمنيّ العقيدة وتكتسي .األخرى الدول

األقصى باعتبارها  ةالعقيدة األمنيّ ويلحظ تأثري .ةة والسياسة اخلارجيّ، ومن هنا نشأت العالقة بني العقيدة األمنيّواخلارجيّ
 تساعد كما ،4وحتديد ما حيظى منها باألولوية لدولتهمة على تعريف املصاحل اجليوسياسيّ الدّولةمة اليت تساعد رجال املبادئ املنظّ

 القول وميكن .والبعيدة طةاملتوسّ القريبة، املديات على أمنها تواجه اليت والكامنة البارزة ياتوالتحدّ التهديدات مع تفاعلال على الدّولة

                                                 
1Dictionnaire Toupie, «Définition de Doctrine»,  http://www.toupie.org/Dictionnaire/Doctrine.htm. 
2Alain Rey (Sous la direction de), « Définition de Doctrine », Le Grand Robert de la langue Française (Version électronique), 
2010.  
3 Dictionnaire Toupie, op.cit. 
4 Francis Sempa, « US National security doctrines historically viewed », American diplomacy, 2003, 
www.americandiplomacy.org, p.01. 



 

 يف الدّولة أهداف حتقيق على يساعد األفكار من متناسق نظريّ بإطار الدّولة يف نياألمنيّ الفاعلني متدّ العموم على ةاألمنيّ العقيدة أنّ
   :يلي ما حتديد خالل من وذلك القوميّ أمنها جمال

 ؛)?Who we are حنن؟ من( تكون؟ أن تريد وكيف نفسها الدّولة فوتعرّ ترى كيف -

 ؛)?What do we do نفعل؟ ماذا( ة؟األمنيّ )ةاالسرتاتيجيّ( السياسة وأهداف نياألمنيّ الفاعلني خمتلف ةمهمّ هي ما -

 ؛) ?How do we do thatهذا؟ نفعل كيف( تنفيذها؟ وسائل هي وما السياسة هذه ذتنفّ كيف -

 How did we do that in theا نفعل هذا يف السابق؟كيف كنّ(ذ يف السابق ة تنفّكيف كانت السياسات األمنيّ -

past?(؛ 

وكانت  )1799منذ احلروب النابوليونية ( منذ القديم رات كانت موجودةًكتصوّ فإنــّهاة لتاريخ العقيدة األمنيّ وبالنسبة
للحرب الباردة، إذ استخدمه  هو باألساس نتيجةٌ )عقيدة األمن القومي(استخدامها هبذا التعبري  ، لكنّللـعقيدة العسكرية مرادفةً

م ملواجهة التقدّ ةٌبالده مستعدّ يف تأكيده على أنّ 1947يف مارس ) Harry Truman( حدة هاري ترومانرئيس الواليات املتّ
ألنظمة احلليفة على ا اعتداءٍ أيّ فإنّ حدةالواليات املتّعقيدة  ه مبوجبــّر يف العامل، ورأى أنيف بؤر التوتّ له العسكريّوتدخّ الشيوعيّ

على هذا، وباالعتماد على  عالوةً. أمنها القوميّعلى  اعتداءًيعترب  ئمة مع سياستها اخلارجية ــاملتجاوبة واملتال حتّىأو هلا ــ 
آنذاك، إىل االنضمام إىل معسكر  ة، اليت كانت حياديةًأمريكيّ-حدة دفع الدول الالتينو، حاولت الواليات املتّة تلكعقيدهتا األمنيّ

 .ةٍة غري أخالقيّاحلياديّ ـــ أنّ) Jhon Foster Dulles(وهو جون فوسرت دولز آنذاك  وزرائها ــ على لسان أحد معتربةً العامل احلرّ

 بعد امسه وتأخذ يها،دبلوماسيّ كبري أو الدّولة رئيس اخصوصً ،سياسيّ قائدٍ طرف من ةاألمنيّ العقائد نعصْتُ ما اوكثريً
ونتجت  .)الصني مثل( باألرقام العقائد ىتسمّ أخرى دول ففي ا،دائمً ليس هذا لكنّ ،1)مونرو عقيدةو رجنيفب عقيدة مثل( رحيله

ليست  الدّولةدوافع " وأنّ 2"ملصاحلها الدّولةإدراكات قادة "هذه األخرية هي  ة عن أنّاألمنيّ ني والعقائدالقة بني القادة السياسيّالع
ر هذا ال يعين عدم تأثّ لكنّ. 3"عنها ويصيغون قراراهتا يف إطار عقالنيّ ثون نيابةًالقرار الذين يتحدّ صنّاععن دوافع  منفصلةً

، التاريخ ؤسّساتا، تساهم املوعمومً. سيما يف األنظمة الدميقراطية مائد دوهلبعوامل أخرى عند صياغتهم لعق الزعماء والقادة
  .طيةة والتسلّيف درجة تأثري هذه العوامل بني األنظمة الدميقراطيّ ة مع اختالفٍيف صياغة العقيدة األمنيّواأليديولوجية 

أو ( ة يستعني مبستشاريه، بوزارة الدفاع ووزارة األمن القوميّل للهيئة التنفيذيّكممثّ الدّولةرئيس  ، فإنّمؤسّساتبالنسبة لل
ثلني ، بوزارة اخلارجية، بأجهزة املخابرات، مبم4ّ)ة وروسياحدة األمريكيّاحلال يف الواليات املتّمثلما هو  اجمللس األعلى لألمن القوميّ

واسع، كما  على نطاقٍ ؤسّساتالتشاور بني هذه امل ما يتمّ وعادةً. الدّولةلتحديد عقيدة ات املسلحة، باللجان التشريعية، عن القوّ
ة اجملتمع املدني، مراكز البحث التابعة لوزارة اخلارجيّ مؤسّساتة، كاألحزاب السياسيّة ميكن االستعانة ببعض اهليئات غري احلكوميّ

ة، اهليئة التنفيذيّ فإنّ ،فقط وتعليقاتٍ عن مالحظاتٍ إن كانت مسامهة هذه اجلهات عبارةً حتّىو. 5صنيواألكادمييني املتخصّ

                                                 
1 Charles Zorgbibe, op.cit, p.59.  
2 Francis Sempa,  art.cit, p.01. 
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ق بني الرؤى املختلفة اليت تطرحها خمتلف اجلهات توفّ ي عقيدةٍتبنّل هذه األفكار يف سبيل ر وتعدّ، تطوّالدّولةوعلى رأسها رئيس 
  .واخلارجي ة على املستويني الداخليّه فيما بعد السياسة األمنيّوهذا لضمان الدعم والـتأييد هلذه العقيدة اليت ستوجّ

ة اجملاالت مبا فيها يف كافّ الدّولةافع عنها اها وتدد األفكار والقيم اليت تتبنّباألساس حتدّ فإنــّهاا بالنسبة لأليديولوجية، أمّ
جمموعة من " ببساطةٍ فاأليديولوجية ــ مثل العقيدة ــ هي ة،ة والعقيدة األمنيّبني األيديولوجيّ ، ومن هنا نشأ التقاطعاجملال األمينّ

 ى نظرةًوتتبنّ[...] ة مشوليّ" نــّهاأها أوسع منها من حيث لكنّ 1"انًا معيّاملعتقدات اليت متلي على األفراد املقتنعني هبا سلوكً
على اجملال  الدّولةحملتوى أيديولوجية  ة هي إسقاطٌالعقيدة األمنيّ ميكن القول أنّ ،إذن .2"من الكون واجملتمع إىل كلّ متجانسةً

. قةٌمتفرّ نــّهاأة اليت تظهر وكمن الظواهر األمنيّ بني جمموعةٍ ى وترابطٍة وإعطاء معنًللوقائع األمنيّ أي عند تقديم تفسريٍ ،األمينّ
ات اليت يوجدون لفهم الوضعيّ ني عالماتٍم للفاعلني األمنيّتقدّ نــّهاأة بالنظر إىل رف مع البيئة األمنيّة على التصّوتساعد األيديولوجيّ

  .ات أو إصالحهاك داخل هذه الوضعيّفرص التحرّ أيضًاح هلم عليها، وتوضّ
للتاريخ على العقيدة  ونلحظ التأثري القويّ. ة للدولا يف بلورة العقائد األمنيّدورً أيضًاة ي التجارب التارخييّوتؤدّهذا، 

أو " ب" ا مع دولةٍشهدت حربً" أ" ، فدولة3ٌاهتديدً يشكّلوما ال  يشكّلة عند التمييز بني صديق وعدو وعند حتديد ما األمنيّ
ول املعروف الدّ كذلك فإنّ. ة أو يف خانة التهديد الكامنضي متيل إىل تصنيفها يف خانة الدول العدوّالحتالهلا يف املا كانت عرضةً
  .ق عليها وهكذاتبين عقيدهتا على عدم السماح ملنافستها بالتفوّ متنافسةٌ نــّهاأا عنها تارخييً

   ــــــةنقـــــد للعقيــــــدة األمنيّ
ر يف املشكلة األوىل تكمن يف حتديد القوى اليت تؤثّ. يه تشوبه بعض املشكالتالذي تؤدّ ة والدوربناء العقيدة األمنيّ إنّ
العام، النظام  ، الرأيّيّةٌ، ثقافيّةٌ، اقتصاديّةٌ، عسكرةٌسياسيّ(صعبة احلصر  نــّهاأدنا بعضها فهذا ال ينفي ا حدّإن كنّ حتّىالعقيدة، ف

مبادئها  ة، من أين تستمدّيطرح مشكل مصدر العقيدة األمنيّ ،كذلك. اهذه القوى أكثر تأثريً وأصعب منه حتديد أيُّ) الدويلّ
العام؟  ؟ من حزب؟ من مجاعات مصاحل؟ أو من الرأيّينالدّ؟ من مهيمنةٍ من أيديولوجيةٍسياسي أو زعيم؟  من قائدٍ: ةلرئيسا

ة تثري بعض املشكالت، وباألخص يف مدى مالءمة هذه على العقيدة األمنيّ ول األخرى بناءًسياسات ونوايا الدّقراءة  كذلك، فإنّ
ة للقيام بعمل وفيه نيّ ه عدائيعلى أنّ" ب" سلوك دولةٍ" أ"ر دولة قد تفسّ ،األمنية ، وباالعتماد على عقيدهتافمثالً. العقيدة للواقع

ما لردعها، وهنا ربّ" ب" الدّولة ضدّ اهتاقوّقرار بتحريك تخذ الوت") ناضدّمن ليس معنا فهو "مثل عقيدة بوش اإلبن (ها ضدّما 
هل (ودفعتها الختاذ موقف معني " ب" الدّولةت قد استفزّ" أ" الدّولةا فتكون ة خاطئًيكون التفسري املستوحى من العقيدة األمنيّ

 ةً، وهنا نعود مرّ)ى باإلرهاب؟هلا أو تدعم ما يسمّ االسرتاتيجية األمريكية هي معاديةٌ الدول اليت ال تدخل يف خطّ كلّ حقيقة أنّ
الواقع هو الذي يصنع اإلدراك أم اإلدراك هو الذي  هل القرار؟ صنّاعن القادة واذهأأخرى ملشكلة الواقع كما هو والواقع كما هو يف 

 .4ننا وسنسعى لتحقيقهااذهأيف  خمتلفةً له صورةًا ورمسنا رنا الواقع القائم حاليًنا غيّــّجمرد حتديدنا للهدف يعين أن يصنع الواقع؟ إنّ
   .ر على القرارات وبالتايل على الواقعالنظر عن مالءمتها أو عدم مالءمتها ــ ستؤثّ العقيدة األمنية ــ بغضّ إنّ ثمّ

                                                 
 .121، ص1990يف العصر احلديث مع اإلشارة إىل الدور العربي اإلفريقي، الرباط، دار املعرفة،  الدّوليةعلي شفيق علي العمر، العالقات  1
 .15، ص]دون ذكر تاريخ النشر[اإلمناء القومي، من هوركهامير إىل هابرماز، بريوت، مركز : ورتفعالء طاهر، مدرسة فراك 2

3 Jean Guellec, Relation internationales. Naissance du troisième millénaire, Paris, Ellipses, 1994, p.97. 
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  األفكار على اهلويات، املصاحل والسياسات األمنية البنائية حول أثر  اإلسهامات :املطلب الثاني
قبل البنائية، كان دور . يه األفكار والعقائد يف صياغة الواقعور الذي تؤدّعن الدّ التساؤالت السابقة إىل البحثتدفعنا 

اليت كانت ) ةيّؤسّساتواقعية البنيوية والليربالية امل-النيو(ة من طرف املقاربات الوضعيّ األفكار والعقائد يف حتديد ورسم الواقع مهمالً
عن هوية الفاعلني، عقائدهم، إدراكاهتم والقيم واملعايري  ةٍ، أي باستقالليّيةٍا من عوامل مادّد باألساس انطالقًاقع يتحدّالو تعترب أنّ

تساهم يف تفسري  ةٌمستقلّ ةٌتفسرييّ راتٌالعقائد واهلويات هي متغيّالثقافات،  وا أنّأكّده البنائيون واليت توجه سلوكاهتم، وهو ما رفض
  : 1مات التاليةوينطلق البنائيون يف هذا السياق من املسلّ. الواقع

 يف بناء الواقع؛ رئيسًا ادورً تؤدّيالعقائد  -

 لبناء اجتماعي؛  حمصّلةٌ بل مها ،عطيانم اوالسياسي ليس االجتماعيّ انالعامل  -

  ه؛ــــــعن إدراكنا وفهمنا ل مستقلٌ ضوعيٌّمو يٌّوسياس يٌّاجتماع ال يوجد واقعٌ -

 ة؛يه العوامل املاديّـ من الدور الذي تؤدّية نفسها ـباألمهّ ــ أو على األقلّ ا أهمّي دورًاألفكار تؤدّ -

 هو تذاتانيٌ بل) ةٍفكار شخصيّأل نتيجةً( وال هو ذاتيّ) معطى من قبل(ا الواقع ليس موضوعيً -
)Intersubjective:( املعتقدات اليت يتقامسها الفواعل ويشرتكون فيهاه من صناعة ــّإن. 

قة باألمن، باإلضافة إىل اهلوية، خذ فيه القرارات املتعلّالذي تتّ يّؤسّساتوامل السياق الثقايفّ د البنائيون على أنّيؤكً
ة اليت تبعت االسرتاتيجيّه يستحيل فهم اخليارات ــّأن) Katzenstein( ح كاتزنستاينويوضّ. ةلفهم السياسات األمنيّ ضروريٌّ

ا وليس شيئً يميةٍقِ- ةامل ثقافيّلعو رات اليت حصلت كانت نتيجةًالتغيّ مات الواقعية، ألنّسقوط جدار برلني باالعتماد على املسلّ
 ،")Alter(اآلخر "و) ?Who we areا بــرنا عنه آنفًأو السؤال الذي عبّ" ()Ego( النحن"تعريف  فإنّ ،وبالنسبة له .آخر

 ق جديدةٍائي إىل تبين طريؤدّ عهاإدراكنا ملن حنن وما هي القيم اليت نشجّ"فـ ،ةٍبشدّ مرتابطةٌ وتعريف التهديد واملصاحل هي عناصرٌ
وعلى عكس . 2"ة التعامل معهاخذها وكيفيّيف التفكري حول مصادر التهديدات احملتملة هلذه القيم واألشكال اليت ميكن أن تتّ

، خاصّةٍة اجتماعيّ لظروفٍ وتابعةٌ عارضةٍ بل هي من طبيعةٍ ،ال تعترب الزمةً الدّولةخصائص  كاتزنستاين أنّ ة، يرىالفرضية الواقعيّ
اليت ) املبادئوالقيم، املعايري، القواعد (ة د بالعوامل املعنويّب التقيّيتوجّ فإنــّهة، ولفهم ميكانيزمات صياغة السياسات األمنيّ ،وعليه

 .الدّولةني وليس فقط الفواعل األمنيّحيملها خمتلف 

  : 3ل التايلالشّكب املتبادل بني العوامل السابقة عن التأثرير كاتزنستاين وعبّ
  

 

  

  
                                                 

1 Barbara Delcourt, op.cit. p.32. 
2 Matt Macdonald, art.cit, p.64. 
3 Peter Katzenstein, The culture of national security. Norms and identity in world politics, New York, Columbia University 
Press, 1996. p.53.   
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  .ةًيّمؤسّساتة وثقافيّ اعناصرًحتتوي  *
  )ساتيةثقافية ومؤسّ(العالقة بني اهلوية، املصاحل، السياسات والبنية البيئية : 02 شكل رقم

  :1التعليق على الرسم التخطيطي
الدفاع عنها باعتبارها من  اليت يتمّد املصاحل أكثر احلاالت القيم ــ حتدّز البيئة ــ ويف ة اليت متيّيّؤسّساتالعناصر الثقافية أو امل         

  .للدّولةة أكثر، السياسة األمنيّ رةٍمباش ة أو بطريقةٍة سياسة أمنيّاختصاص وصالحيّ
عند  الدّولةقة بشرعنة أفعال يساهم يف نشر بعض القيم املتعلّ 2"رةاملتحضّ"أو " املسؤولة" الدّولةمنوذج  ح البنائيون أنّيوضّ

 ةٍمن ثقافة غري عسكريّ ةٍأملانيا واليابان، بعد تبنيهما لقيم مستمدّ مثال ذلك أنّ. استخدامها لألسلحة والتكنولوجيات يف النزاعات
ا مم عليهة بعد هناية احلرب الباردة حني حتّة، واجهتا بعض املشكالت يف صياغة سياستيهما األمنيّة الثانيّبعد احلرب العامليّ

ال  ل اإلنسانيّالتدخّ من جهتها أنّ) Martha Finemore(واعتربت مارتا فينمور . االنتماء إىل الغرب املشاركة يف بعض حروبه
من  يسمح بشرح عددٍ ا على أساس معياريّوالعشرين، فقد صار قائمً التاسع عشربالطريقة نفسها يف القرنني  أَرَقْميكن أن يُ

 دقيقٌ حتليلٌ. 3)ة مثالًالتجاريّأو ة ملصاحل اجليوسرتاتيجيّا(ة ها باالعتماد على املقاربات التقليديّخالت اليت يصعب حتليلالتدّ
حة، ة املسلّاللجوء احملدود للقوّ(د ظهور بعض القيم يف فرتة االنفراج ه مبجرّــّأن ح جبالءٍيوضّ ة لالحتاد السوفييتّللسياسة األمنيّ

رة من طرف ة املطوّعلى العقائد األمنيّ انعكس تأثريها مباشرةً) ية حقوق االنسانأمهّو االسرتاتيجيّاحملافظة على التوازن 
  . االسرتاتيجيني السوفيتيني

ى سبة للتوافق بني القيم والسلوك املتبنّبالنّ كذلك األمر، ورةٌيّة تأثري القيم على السياسات متغَقوّ أنّ أيضًاويعرتف البنائيون 
ة املدنيّ(ر فيه فواعل األمن الذي تتطوّ ة، فالسياق الثقايفّيف صياغة العقائد األمنيّ 4"مفعول الثقافة"مراعاة  أيضًاوجيب . يف النهاية
  .5)ةة أو هجوميّدفاعيّ(ة وطبيعتها ر على العقائد األمنيّيؤثّ) ةوالعسكريّ

                                                 
1 Ibid. 
2 Barbara Delcourt, op.cit, p.34. 
3 Ibid. 

 ).نات وفواعل النظام وأمناط تفاعلهمقواعد ومناذج تعرف الكيا(دراكية جمموعة من املقاييس للتقويم ــ قيم ومعايري ــ وعناصر إ إنــّهاالثقافة تفهم هنا على  4
5 Peter Katzenstein, op.cit, p.54. 
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  :يتهاد هوّحتدّ) ةاخلارجيّوية لّاحمل تانالبيئ( الدّولةر فيها ة للبيئة اليت تتطوّيّؤسّساتة واملالعناصر الثقافيّ
لبناء  ه راجعٌبني البنى واملصاحل، إنّ وهو يعمل كرابطٍ ،1"تنافس دائم يف األصل وحملّ وعارضٍ غري ثابتٍ مفهومٌ"اهلوية 

 والثقايفّ) ؤسّساتامل(ي ها املادّيْنَوِكَوبني الفواعل وبيئتهم مبُ ،بني الفواعل املختلفة من جهةٍ عل متبادلةٍعرب عملية تفا" اآلخر"و" األنا"
 .أخرى من جهةٍ )القيم واملعايري(

  :تعريف وحتديد املصاحل والسياسات رات يفتقود إىل تغيّ الدّولةرات اليت تطرأ على هوية التغيّ
ولالخنراط يف  يف التكامل األوربيّ الةٍفعّ مشاركةٍقادهتا إىل  ومساملةٍ ةٍدميقراطيّ إرادة أملانيا يف الظهور كدولةٍ مثال ذلك أنّ

ر البنيوي ر األثر الضعيف للتغيّة بناء اهلوية ويفسّيف منتهى االرتباط بعمليّ اتباع هذا النمط من السياسة هو إنّ. ةالدّوليّ ؤسّساتامل
ح مبثال آخر وهو التحليل ة ميكن أن توضّة يف املسائل األمنيّية اهلويّأمهّ إنّ. على سياسات األمن يف أملانيا على املستوى الدويلّ

يف  ت بأزمة هويةٍة مرّالعربيّ الدّولة بالنسبة له، فإنّ. ية وإسرائيلللعالقات بني اجملموعة األوربّ) Barnett( مه بارناتالذي قدّ
سياسة : دار النقاش يف إسرائيل حول خيارين ،لسياسة االحتالل اليت اتبعتها، ويف خالل تلك الفرتة الثمانينيات نتيجةً عقد مستهلّ

ا على عالقتها هبا؛ أو التنازل عن تلك سينعكس سلبًما وهو  ،يةقيم اجملموعة األوربّ يفاالحتالل لضمان األمن وبالتايل التفريط 
  .2"ةٍغربيّ دميقراطيةٍ" السياسة لتقوية هوية إسرائيل كدولةٍ

 :دولتية مثل جمموعات وأنظمة األمنال- مابنير على البنى املعيارية تؤثّ الدّولةة أشكال ومظاهر هويّ

وعن  مشرتكةٍ ةٍسياسيّ عبري عن هويةٍقرأ من قبيل التميكن أن ي مة حلف مشال األطلسيّإنشاء منظّ املثال على هذا أنّ 
قيمة  ة السابقةللعمليّ لقد ظهرت نتيجةً .بالدفاع اجلماعيّ يتعلّقفيما  جديدةٍ حت بتطوير ممارساتٍاليت مس "مناأل جمموعات"فكرة 

وقد سامهت هذه القيمة . ية ملبادرات دول االحتاد األوربّا يف مقابل النزعة الفرديّفرضت نفسها تدرجييً ةٍمهمّ كقيمةٍ" التشاور"
  .املشرتك ة املشرتكة ــ يف بقاء حلف مشال األطلسي بالرغم من اختفاء العدوّة اجلماعيّيّأخرى ــ كتقوية اهلوية األمن وقيمٌ

  : وتساهم يف الوقت ذاته يف بنائها ةة والثقافيّيّؤسّساتد البنية املسياسات الدول تولّ
ة يّؤسّساتة واملحتويل العناصر الثقافيّر عن االنشغال بعدم ة والسياسات يعبّهذا الفعل من التأثري املتبادل بني البيئة البنيويّ

، فالقيم ال يشرتك يف جوهره مع النظام املاديّ النظام االجتماعيّ م بأنّهذه املقاربة السوسيولوجية تسلّ. 3يةٍمادّ إىل أشياءٍ
  .والقيم ؤسّساتيف بروز امل أيضًا ة، وهذه األخرية هلا تأثريٌواملمارسات الفرديّ تساهم يف حتديد الواقع االجتماعيّ ؤسّساتوامل

ة، هويات الفاعلني ة والثقافيّيّؤسّساتالبنى امل(نات املختلفة للواقع التفاعل بني املكوّ ما نستفيد منه من التحليل السابق أنّ  
 يف باقي عناصر البيئة، رٌر الذي حيدث يف إحدى تلك العناصر يستتبعه تغيّالتغيّ ، وإنّمتبادل ودائمٌ) السياسات األمنيةوومصاحلهم 

 أقصى صور ز بيننا وبني اآلخر الذي جيب أن حنتمي منه، وإنّي يف هذه العملية وظيفة العامل الذي مييّالعقيدة األمنية تؤدّ وإنّ

  .ةى يف تأثريها على السياسة األمنيّتجلّتتأثرياهتا 
  ةالعقيدة األمنيّوعالقتها بة األمنيّ االسرتاتيجية :املطلب الثالث

                                                 
1 Matt McDonald, art.cit, p.62.. 
2 Barbara Delcourt, op.cit, p.35. 
3 Peter Katzenstein, op.cit, p.56. 
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ة، القدرات ة، اجلغرافيا، الثقافة السياسيّة عوامل تشمل التهديدات اخلارجيّعرب عدّ للدّولةة األمنيّ سرتاتيجيّةد االتتحدّ
ة ونظرهتم ملصاحل باإلضافة إىل عقيدة قادهتا األمنيّ ،)يف الدميقراطيات(ة، رأي النخبة، رأي الشعب ة، احلاجات االقتصاديّالعسكريّ
، للدّولةة العامّ ةاألمنيّ االسرتاتيجيّةعليه عند صياغة  دُمَتَعْالذي يُ واإلطار النظريّ ة املبدأ التوجيهيّالعقيدة األمنيّ وتعترب. الدّولة

ة هي تطبيق وإسقاط مبادئ العقيدة األمنية األمنيّ االسرتاتيجيّة أنّ اغالبًاألرجح  ، لكن1ّولا يف بعض الدّوقد تتطابقان أحيانً
   .ة حتقيق األمن ومواجهة التهديدراهتا عن كيفيّعلى الواقع بنحو تكون فيه هي أداهتا لتكريس أفكارها وتصوّ للدّولة

ة ا يف حتقيق رفاهيّحامسً وبقائها واضطالعها بوظائفها وعامالً الدّولةا لوجود ا أساسية أبعاده شرطًكان األمن بكافّ وملاّ
  . من احلكومات ة حكومةٍم األولويات بالنسبة أليّّة على رأس سلّاألمنيّ االسرتاتيجيّةاجملتمع واملواطنني، كانت ومازالت 

 ة قيام بلد ما بتوفريعن إطار يستخدم لبيان كيفيّ عبارةٌ إنــّهاة، وممارسة العقيدة األمنيّ ة هي فنّاألمنيّ االسرتاتيجيّة و
ة األمنيّ االسرتاتيجيّةتضطلع و ."نظام"أو  "رتصوّ"أو  "سياسةٍ"أو  "ةٍخطّ"بــى كما ميكن أن تسمّ ومواطنيها، الدّولةاألمن لكل من 

ة زمة للتعامل مع التهديدات احلاليّة الالّاديّشضع األسس اإلروت الدّولةب اصّةة اخلد املصاحل اجلوهريّدّ، فهي حتومستقبليّ بدور آنيّ
اليت ة ة واجلزئيّة الثانويّ، أي أمشل من السياسات األمنيّيةًة كلّة العامّاألمنيّ االسرتاتيجيّةما تعترب  وعادةً .عة وفرص وقوعهاواملتوقّ

ة، أو حتصره يف أو االستخباراتيّة العسكريّ ؤسّسةيم أداء املومثل تق ،دةٍحمدّ ع ضمن اهتمامات أجهزةٍقباعتباره ي تتناول األمن القوميّ
تسعى و .هوال تشمله كلّ للدّولة ا من األمن القوميّل جزءًتشكّ ةٍأمنيّ ةٍقضيّ ، أو أيّةٍإثنيّ ، أو مشكلةٍحدوديةٍ مثل أزمةٍ نةٍقضايا معيّ

ة أو تقويض نظام مبصاحلها اجلوهريّ على إحلاق ضرر ما هو قادرٌ فادي كلّوت الدّولة إقليمعن الدفاع إىل  ة عادةًاألمنيّ االسرتاتيجيّة
ة ، إىل جانب اضطالعها بتوفري األمن للمواطنني وكاف2ّاحلياد حتّىة فروعه عرب سياسات الدفاع، التحالف أو حكومتها بكافّ

ة احلديثة ــ عرب استشرافها للمستقبل ــ إىل احليلولة األمنيّ االسرتاتيجيّاتهذا، وتسعى . شرائح الشعب عرب محايتهم من التهديدات
ول إىل إعداد تدفع الدّ ةٍرئيس هناك مخسة أسبابٍا، وعمومً. ةل اإلجراءات الوقائيّدون وقوع املخاطر والتهديدات من خال

  :3ةٍعامّ ةٍأمنيّ اسرتاتيجيّاتٍ
 ة؛ة القوميّة التهديدات على حنو شامل عرب تعريف املصاحل األمنيّبالتعامل مع كافّضمان قيام احلكومة  -

 مها مجيع العاملني يف قطاع األمن؛امهات اليت يقدّـمن خالل رفع كفاءة املس ة القطاع األمينّزيادة فاعليّ -

 ؛يّالقوم األمن انــــــــضم على تعمل اليت والوسائل األعمالحتديد و ة تنفيذ السياسةه عمليّـــتوجي -

 ؛يّحتقيق إمجاع حملّ -

 .والدويلِّ والتعاون على املستويني اإلقليميّ الثقّةرفع مستوى وفيها  املخاطرة عوامل حتديدو ةالدّوليّ ةاألمنيّ البيئة تقييم -

ض هلا األمن ة التهديدات اليت يتعرّا لكافّقًمعمّ ب حتليالًتتطلّفإنــّها  ا شامالًة إطارًاألمنيّ االسرتاتيجيّةل ولكي تشكّ، الًأوّ
ات االسرتاتيجيّ عن بعضها البعض، فإنّ باعتبارها منفصلةًة يف القديم تعاجل ة واخلارجيّ، وإن كانت التهديدات الداخليّالقوميّ
، جيب جتميع اتاالسرتاتيجيّ، وعند إعداد مثل هذه ي والدويلّمن املناخ احمللّ لكلّ ا شامالًن تقييمًة املعاصرة أصبحت تتضمّاألمنيّ

                                                 
. قرار الربملان النمساوي بشأن عقيدة األمن والدفاع"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز جينيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، : بالنمسا، أنظر اخلاصّةمثل احلالة  1

 .02، ص2005، جينيف، مركز جينيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، "إعتبارات عامة
2 Nils Andréan, «In search of security», cooperation and conflict, 1986, vol.03, n°217, 1986, p.235. 
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كن احلصول على مثل هذه املعلومات من اهليئات ة ذات الصلة باجملال األمين، كما مية اهليئات احلكوميّمها كافّاملعلومات اليت تقدّ
ة يف التوفيق بني املسامهات اليت األمنيّ اتاالسرتاتيجيّا، ميكن أن تساعد ثانيً .اإن كان ذلك ممكنً ةمات غري احلكوميّواملنظّ ةالدّوليّ
الشركات العاملة يف (ي وقطاع األعمال أو احمللّ مبن فيهم أولئك الذين يعملون على املستوى الوطينّ يف اجملال األمينّ العاملونمها يقدّ

 االسرتاتيجيّةة صياغة وتساعد عمليّ. ةالدّوليّة واإلقليميّ ؤسّساتباإلضافة إىل امل ات اجملتمع املدنيّ، وخمتلف منظمّ)جمال األمن
ة األسس األمنيّ االسرتاتيجيّةر توفّ ،اثالثً .لألمن اخلروج بفهم مشرتكٍعلى املصادر  ة باالعتماد على املعلومات الواردة من كلّاألمنيّ

ة واألهداف قصرية ة للتوفيق بني القرارات العملياتيّر التوجيهات الضروريّ، كما توفّاإلرشادية ملختلف العاملني يف جمال األمن القوميّ
باستخدام املوارد على النحو األمثل وتساعد  األمن القوميّ إسرتاتيجيّةة لصياغة ة املركزّ، وتسمح العمليّوطويلة املدى لألمن القوميّ

من خالل تعميق التباحث، احلوار  ا،رابعً .على تفادي الوقوع يف التناقضات، التكرار واخللل يف صياغة السياسات وتنفيذها
إمجاع حول القيم واملصاحل ة على تشكيل ة العامّاألمنيّ االسرتاتيجيّة، تساعد ة واجملتمع املدنيّوالتعاون بني خمتلف الفواعل الرمسيّ

أدوات  األمن القوميّ اتاسرتاتيجيّل متثّ ا،خامسً .1ا أمام هذه القيم واملصاحلة وجمموعة التهديدات اليت تفرض حتديًة األساسيّالقوميّ
ة بالتفصيل االهتمامات األمنيّة تعرض سم بالتناسق والشفافيّاليت تتّاالسرتاتيجيّة ، فوالدويلّ على املستويني اإلقليميّ الثقّةلبناء 

  .يف هذا اجملال م والتعاون من قبل اجملتمع الدويلّي إىل تسهيل احلصول على التفهّ، مما يؤدّأمام اجملتمع الدويلّ الدّولةب اصّةاخل
رات اليت شهدهتا ة األخرى، فالتغيّمن السياسات العامّ د جمموعةًوتوحّ ة تضمّاألمنيّ ةاالسرتاتيجيّ ولتحقيق أهدافها، فإنّ

-األمنية يف اجلانب الدفاعي ةاالسرتاتيجيّل يف مفهوم األمن جعلت من املستحيل حصر عنها من حتوّ وما اجنرّ ةالدّوليّالساحة 
 أفرادهااألمنية ــ باألخذ باحلسبان احتياجات  سرتاتيجياهتاــ عند صياغتها ال العسكري الضيق، وأصبحت الدول مطالبةً

يف حتديد  دولةٍ األمر يعود لكلّ أنّنا نشري إىل لكنّ. اسابقً من، ال أن تواصل تقديم الردود التقليدية اليت كانت شائعةًة لألاحلقيقيّ
بل  ،ةا من موضوعات السياسة األمنيّموضوعً ، ويف هذا اإلطار ال تعترب مكافحة اجلرمية يف سويسرا مثالًةاألمنيّ سياستهامفهوم 

 رادفًامة يكون األمنيّ ةالسرتاتيجيّا لقًا ضيّى بعض الدول تعريفً، كما تتبن2ّةمن اختصاص جهاز الشرطة والسلطة القضائيّ ةٌهي قضيّ
 .3ةة القضايا األمنيّيشمل كافّ ا أعمّأخرى تعريفً ى دولٌة، ويف املقابل، تتبنّللسياسة الدفاعيّ

  :ل التايلالشّكب ةالعامّ ةاألمنيّاالسرتاتيجية وميكن التعبري عن مسامهة خمتلف السياسات العامة يف 
  
  

  
  
  

  األهــــداف

                                                 
1 Nils Andréan, art.cit, p.238. 
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 الوطين/األمن القومي
أغراض أخرى 

 سياسات لباقي ال

  

األفراد (الفردي  األمن
  )واملنافع



 

  
  

  السياسات
  

  ة األخرىة وعالقتها بالسياسات العامّة األمنيّالعامّ االسرتاتيجيّة: 03الشكل رقم                     
  ةة العامّاألمنيّ ةإعداد اإلسرتاتيجي ة كيفيّ :الًأوّ
 شكل وثيقةٍ سرتاتيجيّاتإىل أخرى، فمن الشائع أن تأخذ هذه اال األمن من دولةٍ اسرتاتيجيّاتبالرغم من اختالف    

احملدقة والفرص  ةالدّوليّية ويات احمللّالتحدّ ؛يف النظام العامليّ الدّولةدور : 1هي ةٍعن ثالثة مواضيع أساسيّ تتناول ما ال يقلّ منفردةٍ
 .يات والفرصلك التحدّاملسؤوليات املنوطة باملسؤولني التنفيذيني للتعامل مع تو املتاحة؛

تمد يف ذلك على عْ، ويُإطارهور الذي تضطلع به يف والدّ لنظام الدويلّل الدّولةإىل حتديد رؤية ل فيسعى ا املوضوع األوّفأمّ
طويلة املدى حول املوقف الذي  ب عن ذلك حتديد رؤيةٍما يرتتّ ويأخذ بعني االعتبار مصاحلها وقيمها، وعادةً للدّولةة العقيدة األمنيّ
ة، وجيب ة واملستقبليّا للتهديدات والفرص اآلنيّل تقوميًا املوضوع الثاني فيمثّوأمّ. يه يف املستقبلواجملتمع تبنّ الدّولةمن  جيب على كلّ

ة األمنيّ السرتاتيجياتالعديد من ا ونشري هنا إىل أنّ .ةة واخلارجيّمن التهديدات الوجودية والكامنة، الداخليّ أن يشمل التقويم كال
ة باعتبارها املواقف والتفضيالت السياسيّاالسرتاتيجيات ة فقط، كما تتناول هذه ز يف الواقع على التهديدات والفرص اخلارجيّتركّ

ملوضوع الثالث جماالت ن اا، يبيّوأخريً. ي بدوره كذلك إىل بروز فرص للتعاونا يؤدّممّ ،ا للشركاء الدوليني يف األمنل اهتمامًتشكّ
، إىل جانب جماالت )واملخابرات كالدفاع عن الوطن(ة شاطات األمنيّن ذلك أنواع الن، ويتضمّمسؤول تنفيذيّ املسؤولية املنوطة بكلّ

مصطلح  ظر إىل أنّا ما تثري هذه النقطة اجلدل بالنّموهنا على وجه التفصيل، وكثريًة هؤالء املسؤولني واملسامهات اليت يقدّصالحيّ
  .ةل قوات األمن يف الشؤون السياسيّبفرط تدخّ ةٍتارخييّ يف بعض الدول يرتبط من ناحيةٍ" األمن القوميّ"

  ةاألمنيّ االسرتاتيجيةاألسئلة الواجب طرحها عند وضع وتقويم  :اثانيً
م وهي تطرح من طرف مقوّ ة،األمنيّ سرتاتيجياتواملقارنة بني اال ل التحليل العقالنيّهناك جمموعة من األسئلة تسهّ

 ،"القيم املكتسبة ضدّاألمن هو غياب التهديد " :نقطة االنطالق يف هذا اخلصوص هو تعريف وولفرز. وواضعهااالسرتاتيجيّة 
  : من األسئلة الذي يساعد على الرتكيز على جمموعةٍ

؟ اجملتمع؟ األفراد؟ جمموعة دول؟ وإن الدّولةهل هي : ة لألمنل حول الوحدة املرجعيّأن يكون السؤال األوّ ؟ بديهيٌّنْـــمَ .1
وليس للمجتمع أو األفراد ــ بالرغم من دعاوى ارتباط األمن باجملتمعات واألفراد  للدّولةة متنح األمنيّ االسرتاتيجيّةة يف كانت األولويّ
ن بيل ماك سويين يبيّو. ة لألمناملرجعيّ باألساس إىل التعارض احلاصل بني الوحدات ذلك راجعٌ ول يف عصر العوملة ــ فإنّوليس الدّ
هي البنك واملواطنون هم األشياء  الدّولة ،يف الواقع. لألمن) ةًمرجعيّ( اموضوعًباملقابل ، أداة األمن، أصبحت الدّولة كيف أنّ

                                                 
1 Nils Andréan, art.cit, p.237. 

  
  

 دفــــــاع

سياسات عامة أخرى 
مالية اقتصادية، (

 )وغريها

  

األمن (األمن الداخلي 
 )العمومي واألمن املدني



 

دور البنك هو محاية األشياء الثمينة، فهذه األخرية  غري مباشرة لألمن، ألنّ ةٌمرجعيّ هي وحدةٌ الدّولة. ة ببناية البنكالثمينة احملميّ
حاول أخذ بناية  ا سارقٌ، ال يوجد أبدًأذى أو ضرر، وليس البنك كبنايةٍ بأيّ هتديدٍ هي ذات القيمة واليت ميكن أن تكون حملّ

غري  ك، هذا األخري الذي أصبح بطريقةٍمن بناية البنأن نؤّ أيضًا بدّفال مثينةٍ ة هي جدّاألشياء احملميّ البنك معه، ولكن، ومبا أنّ
 .ا لألمن، موضوعًالدّولة، مثل مباشرةٍ

 ...، السيادةالدّولةوحدة إقليم ة، ة االقتصاديّالرفاهيّ: القيم ينبغي محايتها القيم؟ والتساؤل هنا يدور حول أيُّ من أجل أيّ .2

 ا؟أو أكثر أمنً هل القيم هي أقلّ: كــــم؟ والتساؤل هنا يدور حول درجة األمن .3

الوقوع  أو حمتلمةُ ةٌآنيّ هل التهديدات اليت تواجه األمن القوميّ؟ ؟ سياسيّ؟ اقتصاديّعسكريّ؟ هتديدٍ بالنسبة أليّ .4
 ؟مستقبالً

؟ وما هي األدوات اليت قد تدعو احلاجة إىل رة لألمن القوميّما هي األدوات املتوفّ: الوسائل؟ والنقاش هنا يكون حول عرب أيّ .5
 ى؟ أخر اللجوء إىل أدواتٍ ة؟ أم يتمّاألمنيّ االسرتاتيجيّةة هي أجنع األدوات لتحقيق أهداف ؟ هل األداة العسكريّريها مستقبالًتوف

 ة؛نفقات العموميّبالنسبة لباقي ال ة وموقعهااألمنيّ االسرتاتيجيّةمثن؟ أي التساؤل عن تكلفة  بأيّ .6

 .طة وبعيدة املدىالتمييز هنا بني األهداف قصرية، متوسّ مدى؟ ويتمّ على أيّ .7

ا ال ميكن التنازل عنها مطلقً ة، لكن هناك أسئلةٌاألمنيّ االسرتاتيجيّةبعض األسئلة عند وضع عن  لُازَنَتَا، قد يُعمومً
تضبط ، )اا أو جوا، حبرًبر(دها، ومن أين ميكن أن يأتي اخلطر د من يهدّبعد أن حتدّ دولةٍ فكلّ .ةاألدوات، التكاليف واملدّ: وهي

أو غري  ةٌعسكريّ أدواتٌ(الوسائل الالزمة ملواجهة هذه التهديدات والذود عن أمنها  ،الًأوّ: بتحديد لألمن القوميّ إسرتاتيجيتها
أي غري املشكوك يف (الثابتة  عم اخلارجيّدر الدّة للبالد ومصاضوء املوارد الوطنيّا، تكييف تلك الوسائل على ثانيً ؛)ةٍعسكريّ

تأخر  أيَّ ا للغاية ألنَّاسًالالزمة ملواجهة التهديد، ويعترب عنصر الوقت حسّة املدّد ا، حتدّا وأخريًثالثً ؛)حتصيلها عند االقتضاء
  . سيلحظ أثره بالتأكيد على األمن الوطينّ

  

  
  
  
  
  

    لخالصة الفصل األوّ
  :  ة التاليةل االستنتاجات الرئيسالفصل األوّ مضمون ميكن أن نستخلص من



 

 أنّ صحيحٌ. ةرات اليت حصلت يف حقل الدراسات األمنيّرغم مجلة التطوّضح مازال مل يتّ تعريف األمن واألمن القوميّ إنّ .1
ة ة املعنيّومن هي الوحدة املرجعيّ ؟التساؤل حول ما هو التهديدأتاح  دارسي األمنلدى  واسعاً تعريف وولفرز الذي يلقى قبوالً

 نةليّ جديدةٍ هتديداتٍا مبدرسة كوبنهاجن باإلقرار بوجود بدءًة الدراسات األمنيّ جمالإىل توسيع  ا قادممّحبماية نفسها من التهديد؟ 
 ات الاليف حركيّ ةيّتالدول بتنامي دور الفواعل غريوباإلقرار كذلك ، )وغريها عرقية، لغويةجمتمعية، سياسية،  ية،بيئ( ةغري عسكريّ

اإلنسان الذي أصبح اجملتمعات و كالنظام الدويل، الدّولةغري  لألمن لتشمل فواعالًة رجعيّاملوحدات إىل توسيع ال ىأدّوهو ما  ،نأم
 ألنّ ،ا لألمنإىل تعريفات أكثر توضيحً نا لسنا حباجةٍيعين أنّ ذلك ال لكنّ .ة لألمنة واالنسانيّلمقاربات النقديّل ةساسيّة األاملرجعيّ
 جئنا إىل تعريف اخلوف؟ إذافكيف  ،اكان تعريف األمن صعبً نإ، وامازال غامضً) كما يف تعريف وولفرز" (غياب اخلوف" معنى

يف غاية  ألنــّهر أخطر هنا، واألم" اخلوف" ضدّيف املستقبل  حروبٌ قد تشنّ ،"ياألمن القومّ"ا حلماية بًحرو العامل وكما شهد
ة التهديد أو القدرة على التهديد يف نيّ الشّكد جملرّ احلروب مبوجبها اليت تشنّ" ةاالستباقيّ" ةوميكن أن نصنّف االسرتاتيجيّ. الذاتية

 . ضمن هذا اإلطار

ي إىل اختالفها يف تعريف يؤدّاختالف إدراكات الدول ألمنها ة، فطروحات الواقعيّة يعيدنا إىل الألمن لقاعدة الذاتيّخضوع ا إنّ .2
 .نسبة لدول أخرىإىل حالة ال أمن بال يف كثري من األحيان ييؤدّحنو حتقيق أمنها  دأهباة يف اعتماد الدول على الذاتيّ وإنّ ،أمنها

 ول األخرى؛لكثري من الدّ من البيئيّما األ د دولةٌقد هتدّ ،لدفاعها أو اختبار سالح ضروريّة االقتصاديّ فمن أجل حتقيق رفاهيتها
فتخرق  أخرىأو دول  ل أو تعتدي دولة على دولةٍقد تتدخّ ،)مثالً ةٍإرهابيّ مجاعةٍ( غري دوليتّ من هتديدٍ وبداعي محاية أفرادها

 لتحقيق" ل االنسانيّالتدخّ"الـ ستخدم حقّقد ي ،أو ختليص شعب من نري وظلم حكومته" حقوق االنسان"وبداعي محاية  أمنها؛
حماوالت  رغمة من الذاتيّال خيلو ن األم تعريف على أنّ ما يدلّــّفإن على شيءٍ هذا إن دلّ إنّ. وهكذا ،أو دول قليلةٍ مصلحة دولةٍ
  .ة عليهبع املوضوعيّإضفاء طا

على األفراد كمرجع،  ول ويعتمديتجاوز الدّ ز تعاريف الدول ألمنها، حاول النقديون وضع تعريفٍة اليت متيّلتجاوز مشكلة الذاتيّ .3
، فال ميكن أمنهم كذلك متشابهٌ فإنّ بالتايلو ،حلقوق االنسان ا إىل اإلعالن العامليّفحاجات األفراد بالنسبة هلم متشاهبة استنادً

االعتماد على الفرد  فإنّا، وبالتايل هتديدً ــ مثالً ــ ةأينما كان ــ ال يعترب الفقر أو نضوب املوارد الطبيعيّأيًا كان وا ــ فردً ل أنّختيّ
ول يف كثري الدّ يون أنّالنقدعترب إأبعد من هذا، . ة تعريف التهديد وبالتايل تعريف األمنل من مهمّــ يسهّ ةٍنقديّ كمرجع ــ من مقاربةٍ
 عاجزةًمل تكن فقط  حدةمالءمة هذا الطرح، فالواليات املتّ 11/09وقد أثبتت أحداث  ،أفرادها ا ألمنهتديدً لمن األحيان تشكّ

 .واألدنى األوسط نيبب يف ال أمنهم بسبب سياساهتا يف الشرقكانت هي السّ نــّهاأمن هذا دهى أمن مواطنيها، بل األ محاية عن
ني ردود أفعال املواطنني األمريكيّ ألنّكذلك،  ة لألمن ما زالت صاحلةًة التقليديّالنظرة الواقعيّ نت يف املقابل أنّبيّتلك األحداث  لكنّ
  .األخرية هي املسؤولة عن محاية األفراد وأمنهم وهذا جوهر الطرح الواقعي وأنّ ،الدّولةا ألمن أمن األفراد مازال تابعً ت أنّأكّد

 لكنّ. النظام الدويلّة ا يف سياق فوضويّزال قائمًااحتمال احلرب م ته االعتداءات على نيويورك وواشنطن كذلك أنّأكّدا ممّ .4
 ةالدّوليّ الفوضى د أنّحتليل يؤكّ االعتماد على اإلقليم كوحدةٍ ألنّ، ها هوبزيةــ كما الحظ بوزان ــ ليست كلّ فوضى النظام الدويلّ

 ناضجةٌتسودها فوضى  كثريةٌأخرى  أقاليمٌ يف املقابل توجد ،من إقليم إىل آخر، فبينما تسود بعض األقاليم فوضى هوبزيةٌختتلف 
كانت  متبادل اعتمادٍمن يربطهم حتقيق أمنهم دون التعاون فيما بينهم بالنظر إىل ما استحالة  فواعلهايدرك ) لوكية أو كانطية(



 

 مشرتكةٍ وهتديداتٍ متبادل بينها أمينّ وقد قاد اعرتاف الدول بوجود اعتمادٍ. ا يف إجيادها رئيسًسببً العابرة لألوطانالتهديدات 
وهذا ما قاد . ة كما اصطلح عليها بوزان وويفربات أمن إقليميّإىل ظهور جمتمعات أمن، كما اصطلح عليها دوتش، أو مركّ ألموهنا

ة واحليلولة دون اللجوء إىل العنف يف إجياد احللول لتنظيم عالقاهتا البينيّ مؤسّساتقيم ومعايري وبدوره الدول إىل االتفاق حول 
  .ةاألمنيّللمشكالت 

ن، ا لشرط وجود حجم مرتفع من االتصاالت واالعتماد املتبادل بني جمتمعات إقليم معيّة خاضعًإن كان إنشاء اجملتمعات األمنيّ .5
ن حول ضرورة بناء األخرية تنشأ عن إمجاع دول إقليم معيّ ألنّذا الشرط، ال خيضع بالضرورة هل ةٍإقليميّ ةٍيّأمن تأسيس شراكةٍ فإنّ

وترقية السلم  والقطريّ حتسني االستقرار اإلقليميّ ؛التخفيض من العنف يف عالقاهتا ا عرببينه الثقّةوإجراءات بناء  تعاونيّأمن 
ساعد على العمل بامليكانيزمات السابقة ي إنّ .بينها راتٍوتوتّ رغم وجود خالفاتٍ د األطرافالعمل متعدّاالقتصادي عرب  والنموّ

، وهو ما يقود مع مشرتكةٍ فق عليها بصفةٍقيم، معايري، قواعد ومبادئ متّ نتيجة تبينة الثقافات والعقائد األمنيّختفيض الفجوة بني 
   .والصديق د مفاهيم الدول للعدوّتوحّ مشرتكةٍ ةٍإقليميّ ةٍتكوين هوية أمنيّإىل  مرور الوقت

ة ايل ال ميكن فهم السياسة األمنيّا يف إدراك التهديد، وبالتّمهما ي دورًيؤدّ الدّولةالذي توجد ضمنه  الفضاء اجليوسياسيّ إنّ .6
 الدّولةفالكثري من التهديدات يكون مصدرها خارج إقليم . ضمنهاتوجد  يتال ةاجليوسياسيّاألوعية ما دون األخذ باالعتبار  لدولةٍ
 جمربةً الدّولةمن هنا كانت . على أمنها بسبب طبيعتها العابرة لألوطان واضحةً اها ترتك آثارًلكنّ ،اا عنها جغرافيبعيدً حتّىأو 

على ة يف هذه املهمّ جمربةٌ نــّهاأكما  ،أو حيتمل أن يأتي التهديد منها ا للتهديدالتأثري يف األقاليم اليت تكون مصدرًاملراقبة وعلى 
قد تتوافق ) أو غريها شركاتٌ، عصاباتٌ ،حةٌمسلّ ، مجاعاتٌجيوشٌمات، منظّ( ةًليست بالضرورة دولتيّ التعامل مع فواعل كثريةٍ

 األمينّف سلوكها تكيّ م أو على األقلّتّحت )ةٍغري مستقرّ/ةٌمستقرّ( للدّولةة البيئة األمنيّ إىل القول بأنّ، وهذا ما قادنا معها وقد تتنازع
ة للدول اليت أصبح ا على السياسات األمنيّوهو ما يتضح انعكاسه جلي ،والدويلّ وتعاملها مع التهديدات على املستويني القطريّ

  .ة الوقاية منها قبل وصوهلاة بروزها وكيفيّواحتماليّ ةة واخلارجيّيؤخذ يف احلسبان لدى وضعها طبيعة التهديدات الداخليّ
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 :الفصـــــل الثاني

  :اجلزائريّ القوميّالدوائر اجليوسياسيّة الربيّة لألمن  
  الدائرتان املغاربيـّـة واإلفريقيّــة 



 

بريا، تعدّ اجلزائر قلب دول املغرب العربيّ وحلقة الوصل بني أطرافه، وهي يف الوقت ذاته متثّل شبه زاويةٍ متوغّلةٍ بعمق يف 
بني احلضارات اإلفريقيّة جنوب الصحراء واحلضارات  ةٍحضاريّ- نقطة متاسّ جيو القارّة اإلفريقية عرب صحرائها، فكانت مبثابة

وكان ممّا أفضت إليه املساحة الشاسعة وطول احلدود الربيّة إىل أن تكون اجلزائر منطقة تقاطع والتقاءٍ بني . املتوسّطية يف الشمال
هذا، وكان ملوقع  .يف اجتاه اجلنوب حنو إفريقيا) اأورب(واجلنوب، وبني الشمال  يف اجتاه الشرق )األمريكيةالواليات املتّحدة (الغرب 

الوطنية اليت زادت حدّهتا يف ظلّ التعقّدات اليت شهدهتا -اجلزائر السابق دورٌ يف زيادة حساسية أمنها للتهديدات ذات الطبيعة عرب
 .البيئة األمنية الدولية منذ هناية عقد الثمانينيات

 حتديد الدوائر اجليوسياسيّة الربيّة لألمن القوميّ اجلزائريّ، أي تلك اليت يوجد إنطالقًا ممّا سبق، يسعى هذا الفصل إىل
وهي باألساس الدائرتان املغاربية (بينها وبني األمن اجلزائري اعتمادٌ أمينٌّ متبادلٌ نتيجة وجود رابطٍ جغرايفّ بريّ مباشر بينهما 

كما يسعى هذا الفصل إىل تعريف وحصر مهدّدات األمن اجلزائريّ اآلتية من . ومكانتها ضمن الشواغل األمنية اجلزائرية) واإلفريقية
رى، هذه الدوائر سواء كانت تقليديّةً أو جديدةً، وسواء كان تأثريها على أمن الدّولة اجلزائريّة أو املرجعيات األمنيّة اجلزائريّة األخ

  .ملواجهة تلك التهديداتلنصل يف األخري إىل حتديد االسرتاتيجيّة األمنيّة اجلزائريّة 
  التحديد اجليوسياسي للدائرتني املغاربية واإلفريقية وعالقة األمن اجلزائري بالدائرة العربية :لاملبحث األوّ

وتدلّ حترّكات اجلزائر على  .الصحراوي ال تنفكّ عن بعضها البعض-إنّ أمون اجلزائر، املغرب العربي واإلقليم الساحلي
هلذه العالقة وحجم تأثريها على أمنها، لذا جندها قد كثّفت من اهتمامها بالدائرتني الصعيدين اإلقليمي والقاري مدى إدراكها 

 جمموعةٍ من السابقتني سيما منذ عقد التسعينيات عندما أصبح االهتمام اجلزائري بالدائرتني املغاربية واإلفريقية يستند يف الواقع إىل
وجيب أن نؤكّد يف بداية األمر على أنّ الفصل بني الدوائر اجليوسياسية املغاربية، اإلفريقية واملتوسطية . التهديدات اآلتية منهما

املباشرة لألمن القومي اجلزائري ممكن نظريًا فقط، أمّا يف الواقع فهو شبه مستحيل نظرًا لألبعاد اجليوسياسية لإلقليم اجلزائري والعُرى 
وقد نتج عن هذا الرتابط تقاطعٌ وتفاعل . ، باملتوسّط مشاالً وبإفريقيا جنوبًا1اليت تربطه باإلقليم املغاربي، بالشرق األوسط شرقًا

  .للجزائردائمٌ بني دوائر األمن القومي اجلزائري، ولو بدرجاتٍ متفاوتةٍ، زاد من جسامة التحدّي األمين الذي يفرضه املوقع اجلغرايف 
  لألمن اجلزائري وموقع وثقل اجلزائر فيها دائرة املغاربيةاجليوسياسي لل تحديدال :املطلب األوّل

فقط، إنّه يضمّ أيضًا مخس شبه جزر، أربعة يف الشمال وهي شبه اجلزر  ال يتكوّن املتوسّط من البحار واألرخبيالت
وتلحق األخرية بشبه جزر . 2على الشاطئ اجلنوبي هي شبه اجلزيرة املغاربية األيبريية، اإليطالية، البلقانية واألناضولية؛ وواحدة

شاسعةٌ يف مساحتها، هضاهبا عليا، وتتخلّلها سالسلٌ جبلية يف وسطها  : املتوسط ألنــّها مماثلة هلا يف مجيع خصائصها الطوبوغرافية
رطبٌ ودافئٌ شتاءً وحارٌّ وجافٌ (سواء كنّا يف الساحل تفصلها عن الصحراء الكربى، كما تلتقي معها يف خصائصها املناخية 

  . 3)باردةٌ جدا ومثلجة شتاءً وشديدة احلرّ صيفًا(أو كنّا يف املرتفعات ) صيفًا

                                                 
الذي يضم باإلضافة إىل املركب املغاربي املركبني ركب األمين اإلقليمي الشرق أوسطي املضمن  افرعي اأمني مركبااملركب األمين اإلقليمي املغاربي وأول ويفر، يعترب باري بوزان  وفق 1

  : أنظر. املشرقي واخلليجي
Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.193 and pp.213-215. 
2 Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, Toute la Géographie du monde, Paris, Fayard, 2007, p.95. 
3 Ibid. 



 

اجلزائر، تونس واملغرب األقصى، لكنّه وُسّع من اجلناحني الشرقي : ملدّةٍ طويلةٍ، كان الفضاء املغاربي مرادفًا للدّول الثالث
موريتانيا، (فأصبح يشري إىل اجلزء الغربي من العامل العربي املمتدّ من هنر السنغال غربًا إىل احلدود الليبية مع مصر شرقًا  والغربي

ترتبّع دول املغرب العربي جمتمعة على مساحة ). 01أنظر امللحق رقم) (الصحراء الغربية، املغرب األقصى، اجلزائر، تونس وليبيا
تتكوّن جلّ . ، لكنّ هذا ال ينفي وجود فوارق كبريةٍ يف املساحة بينها)2كلم 706 040 6(يني كيلومرت مربع مال) 06(أكثر من ستة 

الربكانية -يابسة املغرب العربي من الصحراء اليت تشكّل جزءًا من أكرب صحراء يف العامل، إذ تغطّي الكثبان الرملية، اجلبال الصخرية
الصحراء الغربية؛ أغلبية أقاليم موريتانيا، اجلزائر وليبيا؛ باإلضافة إىل جزءٍ من إقليمي  ومسطّحات احلصى واحلجارة كّل إقليم

والصحراء املغاربية متّصلة شرقًا بالصحراء املصرية والسودانية، وجنوبًا وغربًا باملناطق شبه اجلافّة يف . تونس واملغرب األقصى
كلم منها على 5000كلم، حوايل  7200ل املغرب العربي فيمتدّ على طول أمّا ساح). التشاد، النيجر، مايل والسنغال(الساحل 

كلم طول الضفة املغاربية على احمليط  2200، و)من أغادير باملغرب األقصى إىل توبروق بليبيا(احلافّة اجلنوبية للبحر املتوسّط 
  ).من طنجة إىل هنر السنغال(األطلسي 

- جغرافيّةً متناسقةً تضاريسيا ومناخيا، يشكّل جيوسياسيا كذلك فضاءً سوسيووكما يشكّل املغرب العربي وحدةً 
فكّل شعوبه تنتمي إىل ). 03و 02أنظر امللحقني رقم(ثقافيا متجانسًا ال تتخلّله أيــّة حدودٍ أو حواجز حضاريّةٍ لغويّةٍ أو دينيةٍ 

ودينها هو اإلسالم، كما شهدت تقريبًا التعاقب احلضاري نفسه منذ غزو الفينيقيني إىل  1احلضارة العربية اإلسالمية لغتها هي العربية
وبالنظر إىل بعده . ، ممّا أدّى إىل تشابه كبري يف أمناط معيشة السكان السياسية، االقتصادية والثقافية2غاية خروج العثمانيني

اسيا بكلّ من العاملني العربي واإلسالمي ارتباطًا ال تفكّك له، اإلسالمي، يرتبط املغرب العربي جيوسي-ثقايف العربي-السوسيو
أمّا خبصوص . فضالً عن انتمائه اإلفريقي الذي نشأ عن انتمائه اجلغرايف للقارّة السمراء وجواره املباشر للحضارات اإلفريقية جنوبًا

تنظيم "يعها دولتية باستثناء التنظيم اإلرهابي املسمّى الفواعل اجليوسياسية األمنية املؤثرة على ديناميكياته األمنية حاليا فجم
  ".القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي

وحبكم موقعها االسرتاتيجي واملركزي كنقطة تقاطع بني الدول املغاربية من ناحية، وبني البحر األبيض املتوسط وعمق 
رب العربي بامتياز، حتّى أنــّها كانت تسمّى ملدة طويلة يف املاضي القارّة اإلفريقية من ناحيةٍ أخرى، متثّل اجلزائر قلب منطقة املغ

مرة مساحة تونس،  19من مساحة املغرب العربي الكلّية،  % 39.42(وقد سامهت املساحة الشاسعة . 3"املغرب األوسط"بـ
شرقًا، ) حدود برية(املغاربية يف ربطها بكلّ الدول  4)كلم 6343(وطول حدودها الربيّة ) مرات مساحة املغرب األقصى 05و

على أكرب جزءٍ من الضفة املغاربية على املتوسط ــ بعد ليبيا ــ جعل منها بوابةً ) كلم 1200(غربًا وجنوبًا، كما أنّ امتداد ساحلها 
؛ )2كلم 000 000 1(هذا، وتشغل اجلزائر أكرب جزء من صحراء املغرب العربي . مشاليةً إلفريقيا السوداء على البحر املتوسط

                                                 
بعض اللهجات لغة قبائل املور يف موريتانية، باإلضافة إىل " احلسنية"والبدو الطوارق،  وهي لغة" التماشق"يف بالد القبائل اجلزائرية،  مع وجود بعض األقليات اللغوية مثل الرببرية 1

 ".البامبارا"و" سونانكي"، "الولوف"يف أقصى جنوب موريتانية كـاإلفريقية 
 .باستثناء املغرب الذي مل خيضع للحكم العثماني 2

3 Paul Balta, Le grand Maghreb des indépendances à l’an 2000, Alger, Laphomic, 1990, p.81. 
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اهلقار (فضله من الناحية اجلمالية وأ) 1إحتياطيات الغاز، البرتول، احلديد اليورانيوم والذهب(أغناه باملوارد الطاقوية واملنجمية 
  . )والطاسيلي

 مليار 128(املرتبة األوىل على املستوى املغاربي ) PIB(على الصعيد االقتصادي، حيتلّ الناتج احمللي اجلزائري اخلام 
وقد ). 2009مليار دوالر سنة  90.780املغرب األقصى (وبفرق شاسع عن أقرب االقتصاديات له  2)2009دوالر سنة 

) املرتبة اخلامسة عامليًا كأكرب مصدّر للغاز والسابعة عشرة كأكرب مصدّر للبرتول(سامهت املكانة االقتصادية اجلزائرية العاملية 
يف تعزيز الريادة اجلزائرية مغاربيًا ويف شرعنة الطموح اجلزائري يف تزعّم املغرب العربي، فاجلزائر ) مليون نسمة 35(وثقلها السكّاني 

  .3"السكان، الفضاء والطاقة"كما يصفها أحد الكتّاب متلك كلّ شيء 
اتيجي للجزائر ووقوعها فمن جهة، أثّر الثقل اجليوسرت. اجلزائِرِيَيْنْوقد أثّرت املقوّمات السابقة على األمن والعقيدة األمنية 

، وهي وضعية تأجّجت بسبب اجلهات كلّا على منكشفًوجعله أمنها القومي  علىيف املغرب العربي يف نقطة نقاطع اسرتاتيجي 
من البيئة األمنية املغاربية ما تفرزه  كلّب بشكل مباشر معنيةًجعل اجلزائر  ممّا وطول حدوده الربية والبحريةشساعة اإلقليم اجلزائري 

املغرب العربي واملنطقة "القرار اجلزائريني هذا منذ الرئيس هواري بومدين الذي اعترب أنّ  صنّاعوقد أدرك  .وتطورات تفاعالتٍ
يري يف هذه ، وأنــّه ال ميكن أن حيصل أيّ تغ)01أنظر امللحق رقم(الفاصلة بني القاهرة وداكار متثّل منطقة أمن بالنسبة للجزائر 

 أثرٌ بالغٌ على صياغة عقيدة) اجلغرافية، االقتصادية(كان للمعطيات السابقة ومن جهة أخرى، . 4"املنطقة دون اتفاقٍ مع اجلزائر
مكانتها وثقلها اجليوسياسيني جيعالن "اجلزائر األمنية خاصّة يف تعريفها لنفسها ودورها ضمن الفضاء املغاربي، فاجلزائر ترى أنّ 

وحيقّقان هلا الريادة يف مقابل املغرب األقصى الذي سعى دائمًا إىل فرض نفسه كمنافسٍ للجزائر يف  5"زعيمة املغرب العربيمنها 
  . الفضاء املغاربي

لكنّ الزعامة اجلزائرية للمغرب العربي وموقعها من العقيدة األمنية ليست وليدةً للعوامل اجلغرافية واالقتصادية فقط، ألنّ 
تقليدًا "تارخييًا، يعترب البعد املغاربي للجزائر والرتكيز على وحدة شعوبه . أيضًا وُظّف يف بناء التصوّر القيادي للجزائرالتاريخ 
أُسّس  ،1926فمنذ عشرينيات القرن السابق، وبالضبط يف مارس من سنة . 1954عريقًا أسبق حتّى من ثورة نوفمرب " سياسيًا
وإن كان النجم . ياسي ثوري يدافع عن حقوق الشعوب املغاربية جمتمعةً ضدّ الوجود الفرنسيكحزب س "جنم مشال إفريقيا"حزب 

حتديدًا،  1927فإنّه مع مرور الوقت، ومنذ سنة ) اجلزائر، تونس واملغرب(قد ضمّ يف بداياته مناضلني من األقطار املغاربية الثالثة 
وحتّى بعد أن .  االنضمام إىل منظمّاهتم احمللية اليت كانت أهدافها قطريةبدأ األعضاء املغاربة والتونسيون ينسحبون منه مفضّلني

أصبح جنم مشال إفريقيا حزبًا جزائريًا خالصًا مل يتنازل أعضاؤه عن قناعاهتم بأنّ الشعوب املغاربية تشكّل وحدةً واحدةً جغرافيًا، 
يف الدفاع عن مصاحل ومطامح عمّال مشال إفريقيا يف فرنسا كهدفٍ لغويًا ودينيًا، كما مل يتوان اجلزائريون عن العمل على حتقيق هد

  .قريب؛ وحتقيق االستقالل الكامل لشمال إفريقيا بالوسائل الثورية كهدفٍ بعيد

                                                 
 ).ااملرتبة الثالثة عربيً(طن  173 احتياطي الذهب يف اجلزائر بـيقدر  1

2 KPMG, «Guide investir en Algérie», Alger, KPMG Algérie SPA, 2010, p.24. 
3 Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, op.cit. p.105. 
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ظلّ االهتمام الثوري بقضايا املغرب العربي راسخًا يف عقيدة خمتلف األحزاب اجلزائرية اليت انبثقت عن جنم مشال إفريقيا 
سنة " االحتاد الوطين ملسلمي مشال إفريقيا"، 1933سنة " جنم مشال إفريقيا اجمليد"، ونقصد هبذه األحزاب 1929بعد حلّه سنة 

جبهة "، وصوالً يف األخري إىل 1946سنة " احلركة من أجل انتصار احلريات الدميقراطية"، 1937سنة " حزب الشعب"، 1935
اسرتجاع استقالل اجلزائر ضمن " أنّ ممّا هتدف إليه عرب العمل الثوري 1954نوفمرب  01اليت أعلنت يف بيان " التحرير الوطين

وقد ظلّ البعد املغاربي حاضرًا يف . 1"ية جنم مشال إفريقيامع إيديولوج امغرب العربي الكبري، وذلك متاشيًالوحدة الشاملة لل
الذي نصّ على أنّ  1962خمتلف البيانات واملواثيق الرمسية اليت أصدرهتا اجلبهة بدءًا مبيثاق الصومام وصوالً إىل ميثاق طرابلس 

الذي  1976 ودستور 2"ويف أفريقيامساندة حركات النضال من أجل الوحدة يف املغرب والوطن العربي " اجلزائر ستعمل من أجل
 3"للثورة اجلزائرية د كاختيار أساسيّربية املستهدفة صاحل اجلماهري الشعبية، تتجسّاوحدة الشعوب املغ" على أنّ 87يف املادة  نصّ

  .19894دستور ديباجة التأكيد عليه كذلك يف  وهو ما متّ
فمنذ أوّل مشاركةٍ . وانعكست املبادئ السابقة على السلوك السياسي اجلزائري سواء يف فرتة الثورة أو بعد االستقالل

، مل تتأخّر 19475بالقاهرة يف فيفري " مؤمتر املغرب"يف " احلركة من أجل انتصار احلريات الدميقراطية"جزائريةٍ من طرف وفد عن 
أو بعد االستقالل، أين شاركت  6)1958مؤمتر طنجة يف أفريل (ةٍ متعدّدة األطراف، سواء إبّان الثورة اجلزائر عن أيّ مبادرةٍ مغاربيّ

  .1989سنة  "احتاد املغرب العربي"و، 1964سنة " اجمللس االستشاري املغاربي الدائم"اجلزائر مع الدول املغاربية يف إنشاء 
كما ال ميكن إمهال الدور اخلاصّ للرئيس هواري بومدين يف التأكيد على الرغبة اجلزائرية يف تزعّم املغرب العربي منذ سنة 

ت شخصيته الكاريزمية وتكوينه الثوري واأليديولوجي القومي يف العقيدة األمنية اجلزائرية وكانت من العوامل اليت أثّر، فقد 1965
فمنذ بداية حكم بومدين، بدت نيّة اجلزائر واضحةً للعب دور إقليمي قيادي يتناسب وثقلها . إقليميًا ودوليًا قوّت الريادة اجلزائرية

الذي شهدته سياستها اخلارجية على املستويني اإلقليمي والدويل يف  7"الرواج"اجليوسياسي وماضيها الثوري وهو ما يؤّشر عليه 
بفعل استمراره يف آداء سياسة متاسكٍ أو اندماج اجتماعي نسيب يف الداخل وتنميته "فرتة حكمه والذي استطاع أن حيافظ عليه 

القيم التقليدية وأخرى جديدةٍ وَجَدت فئاتٌ اجتماعية عديدةٌ نفسهَا فيهَا باعتبارها تعبريًا هبذا الشّكل أو ذاك عن ذاكرة اجملتمع 
 1964وية تأثري الرئيس على العقيدة األمنية، فقد منح دستورَا هذا، وكان للسّند الدستوري دورٌ يف تق. 8[...]"وطموحاته 

                                                 
 .11، ص1999، دمشق، إحتاد الكتاب العرب، اجلزء الثانيحممد العربي الزبريي، تاريخ اجلزائر املعاصر،  1
  .189صاملرجع السابق،  2
 .35، ص87، املادة 1976، دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 3
 .03ص، 1989، دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 4

5Abdennour Benantar, «Comment expliquer un dispositif de blocage au Maghreb?», 07eme séminaire internationale sur la 
sécurité et la défense dans la méditerranée. Conflits régionales et stratégies de sécurité,  Barcelone, CIDOB, 2009, p.106. 

..] [.االستقالل الذاتي للجزائر "إليه ــ إىل إقناع جبهة التحرير الوطين بـ سعىا ممــ  سعىى وإن مرحلة املقاومة، حتّعن تضامن الشعوب املغاربية فيما بينها يف " مؤمتر طنجة"رب ع 6
. رار الثورة اجلزائرية يف استغالل أراضيهما كنقاط إسناد وانطالق للعمليات الثوريةن ختوفتا من الرتاجع الفرنسي عن منحهما استقالهلما يف حال استمااللت" عرب توسط تونس واملغرب

 .225، ص1986عبد القادر نور، حوار حول الثورة، اجلزء الثاني، اجلزائر، املركز الوطين للتوثيق والصحافة واإلعالم، : أنظر
اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، الطبعة : سليمان الرياشي وآخرون، األزمة اجلزائرية: ، يف"كمن الرواج إىل التفك: السياسة اخلارجية اجلزائرية"حممد بوعشة،  7
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[...] تقرير السياسة العامّة لألمّة يف اجملالني الداخلي واخلارجي "سلطاتٍ واسعةً لرئيس اجلمهورية، واليت من بينها  1976و
  .ر األمنية وسياستها اخلارجيةواليت كانت سببًا يف تثبيت البصمة البومدينية على عقيدة اجلزائ 1"وقيادهتا وتنفيذها

 عقيدةً أمنية جزائرية من مبادئها ) جغرافيا، اقتصاد، تاريخ وشخصية الرئيس(كوّن التفاعل بني العوامل السابقة  لقد
يف الواقع تفاعالت املغرب العربي، وهو اإلدراك الذي امتدّ  كلّالقناعة بالوضع القيادي اجلزائري مغاربيًا وإدراك بأنّ اجلزائر معنية ب

  .ليشمل القارّة اإلفريقية أيضًا
  الصحراء، الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء و  الروابط اجليوسياسيّة واألمنيّة بني  اجلزائر:لثانياملطلب ا

انطالقًا من الصحراء ــ اليت متثّل عمق اجلزائر االسرتاتيجي ــ واحلدود اجلنوبية يبدأ حتديد الدّائرة اإلفريقية لألمن اجلزائري 
مشال والسّاحل، هو ذلك اجلزء من القارّة اإلفريقية الذي يشكّل منطقة عبور بريّ من . للجزائر املتصّلة مباشرةً بالساحل اإلفريقي

كلم من احمليط األطلسي  3862ــ على شكل حزام ــ على مسافة  واملمتدّ إفريقيا جنوب الصحراءإىل ) املغرب العربي(إفريقيا 
مغطيًا مساحة  2غربًا إىل البحر األمحر شرقًا، أي من داكار إىل جيبوتي مرورًا مبوريتانيا، مايل، النيجر، تشاد والسودان

أيضًا بوركينا فاسو، جزر الرأس توسيع احلزام الساحلي ليشمل  ا ما يتمّوكثريً. )04أنظر امللحق رقم ( 2كلم 3.053.200
يجرييا، كوت ديفوار، غانا، غينيا، البنني والتوغو اليت حيدّها الساحل من ناحية ن حتّىاألخضر، الصومال، إثيوبيا وإريرتيا و

ليبرييا، غينيا، سرياليون، (ويتّصل الساحل من ناحية اجلنوب الغربي بدول إفريقيا الغربية املشاطئة للمحيط األطلسي . 3الشمال
، ومن ناحية اجلنوب الشرقي حتدّه مجهورية إفريقيا الوسطى، إقليم البحريات )كوت ديفوار، غانا، التوغو، البنني، نيجرييا والكامرون

إيريترييا، (ا من ناحية الشرق فيتّصل بدول القرن اإلفريقي أمّ). أوغندا، رواندا، الكونغو الدميقراطية، كينيا وتانزانيا(الكربى 
 ).يوبيا، الصومال وكينياأث

الطوارق (يتّضح من التحديد اجلغرايف السابق أنّ منطقة الساحل والصحراء مرتبطة بأغلبية بؤر التوتّر واالقتتال اإلفريقية 
لتشاد، يف مايل والنيجر، الصراعات العرقية يف دارفور والصومال، االضطرابات العرقية يف موريتانيا، الصدامات اإلثنية والقبلية يف ا

احلرب األهلية يف بوركينافاسو، الصراعات الدينية الدامية بني املسيحيني واملسلمني يف نيجرييا، النزاع اللييب التشادي حول شريط 
وهو ما يؤثّر سلبًا على أمنها وبالتايل ) وغريها Bakasi(4(أوزو، النزاع احلدودي بني نيجرييا والكامرون حول شبه جزيرة باكازي 

الدول اجملاورة هلا فحسب، بل تتوسّع أبعد من ذلك  منطقة أمن اجلزائر على فمن مقاربة جيوسياسية، ال تقتصر. على أمن اجلزائر
ولة جماورةٍ جلريان اجلزائر من من هذا املنطلق، تصبح أيّ اضطرابات حتدث يف دّ. لتضمّ أيضًا الدّول احملاذية للدول اجملاورة هلا

، ويتأكّد هذا التحليل إذا عرفنا أنّ مسة القارّة اإلفريقية هي سرعة انتشار التهديد فيها الذي سرعان ما 5الشواغل األمنية اجلزائرية
اتساع باإلضافة إىل الصحراوية واإلفريقية، -يتحوّل من قطري إىل إقليمي بسبب العجز عن مواجهته حمليًا يف معظم الدول الساحلية

بالكوارث اإلنسانية اليت تنتجها  الدائم ملنطقة السّاحل أثّرالت يؤكّدو. هشاشة وميوعة حدودهاو لدول الساحل الرقعة اجلغرافية
من السودان إىل الصومال، من من مايل والنيجر إىل اجلزائر، نزوح الالجئني ( اليت تقع على حدودها احلروب الداخلية أو البينية

                                                 
 .1976من دستور  111املادة  طالع 1

2 Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, op.cit, pp.264-265. 
3 Ibid, p.266. 
4 Charles Zorgbibe, op.cit, p.79. 
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إذ  الطرح السابق، صحّة) املنطقة كلّلسودان، من البحريات الكربى وسرياليون وليبرييا وكوت ديفوار حنو إىل اريرتيا سابقا إ
غري الشرعيني حنو اجلزائر واملغرب العربي عمومًا، سوقًًا للسّالح  والساحل ممرا للمهاجرين منطقة الصحراء الكربى أصبحت

حالة إصابة بالطاعون سنويا  3000(لة واملعدية مثل املالريا، السل، الطاعون املتنق واألوبئة قال األمراضنتاخلفيف، وبيئةً خصبةً ال
وفق ما تؤكّده تقارير  2)مليون مصاب باإليدز يف إفريقيا 24.8(إليدز وا 1)2010تقرير منظّمة الصحّة العاملية لـوفق  يف إفريقيا

   .منظمة الصحة العاملية
الدول " (االستعمار-ما بعد"وويفر أنّ السبب املركزيّ للمشكالت األمنية السابقة هو فشل وهشاشة دول ويرى بوزان 

على الصعيدين السياسي واالقتصادي، لذا فهما يرفضان التحاليل اليت تنسب ما تعانيه القارّة اإلفريقية من ) اإلفريقية اجلديدة
ان يف الوقت ذاته أنــّهما ال يفصالن بني القطاعني السياسي واالقتصادي، ألنّ ديؤكّ، لكنّهما 3مشكالتٍ إىل التخلّف االقتصادي

  .4الفشل والضعف السياسي واالقتصادي يف الدول اإلفريقية مرتابطان بشدّة
عن الضعف الشديد يف ) واإلفريقية عمومًا(سياسيا، جنم الفشل السياسي الذي تعانيه دول الساحل والصحراء   

 يف ةاحلدود األنثروبولوجية للمجتمعات احملليّ، وهو ضعفٌ وليد عدم مراعاة سياسي بني اجملتمع والدّولة-التماسك السوسيو
دول إفريقيا جنوب الصحراء  ويلتمس املشكل السابق يف معاناة. عن االستعماراليت ورثتها هذه الدول  يّةدودالتقسيمات احل

إثنية يف إفريقيا جنوب  1500أكثر من (اإلثين والقبلي  جنم عن التفكّك حركيات االندماج اجملتمعي داخليًا من بطءٍ كبري يف
وهو ما  ،)اإلثنية، العرقية، القبلية، العائلة(ى ية تذوب فيها خمتلف أشكال االنتماء األخرغياب ثقافة سياسية وطنو 5)الصحراء

يف  ب من مهمّة تأسيس أنظمة دميقراطيةولالنقالبات العسكرية وصعّ ةيللهيمنة اإلثنية أو اجلهوية على احلياة السياسأتاح الفرصة 
وهذا ما حدث يف  اإلفريقية بالتفتّت،اليت هتدّد الدول  إنّ هذه العوامل تؤدّي إىل العديد من األزمات. 6كثري من دول الساحل

أزمةً إنسانيةً حادّةً أدّت إىل العديد من املواجهات بني القوى احلكومية السودانية واملتمردين  دارفور ويف جنوب السودان اليت شهدت
إلرهاب وتغذية التطرّف ناهيك عن أنــّها تشكّل بيئةً خصبةً لنشأة ا) حركة حترير السودان واحلركة من أجل العدالة واملساواة(

  .املسلّح
معظم اقتصاديات دول إفريقيا جنوب الصحراء  ا اقتصاديًا، ففضال عن مستويات االستدانة الضخمة وارتباطأمّ

دول ، تعاني 7واملؤسّسات املالية الدولية) الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوربي(املالية للقوى االقتصادية العاملية  ساعداتبامل
لدى فئاتٍ معيّنةٍ من اجملتمع حاالت من اإلحباط ينتج ا ممّالة التوزيعية العد الدّائرة اإلفريقية لألمن اجلزائري من فشل مزمن يف حتقيق
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 .28، ص2007 ، واشنطن،2007لبنك الدويل، التقرير السنوي للبنك الدويل ا 2
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، منظمة األمم املتحدة للطفولة (صندوق النقد الدويل، منظمة األمم املتحدة وأجهزهتا املختصة بنك العاملي، الدولية املختصة يف مسائل التنمية مثل ال
UNICEF (أنظر .صادينيفإن األمن والدفاع أصبحا ركيزتا االستقرار، ومها أساسيان للتنمية والنمو االقت :  

Axel Augé, «Les réformes du secteur de la sécurité et de la défense en Afrique Sub-saharienne: vers une institutionnalisation 
de la gouvernance du secteur sécuritaire», Afrique Contemporaine, n°220, 2006/04, p.50. 
4 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.220. 
5 Ibid. 
6 Thomas Bossuroy, «Déterminants de l’identification ethnique en Afrique de l’Ouest», Afrique contemporaine, n°220, 
2006/4,  p.119. 
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مطالب الطوارق يف النيجر لالستفادة من واردات إنتاج وتصدير مثل (د والعنف السياسي تمرّللنّزوح أو ال اتٌحركيّتنشأ عنها 
وكما أشرنا سابقًا، فإنّ هذا الفشل االقتصادي مرتبط باالنقسام اإلثين الذي كان من نتائجه زيادة تبديد املال العام، . )وماليوراني

ويزداد الفشل االقتصادي للدول اإلفريقية . 1حماوالت التنمية كلّإحباط االستثمارات، تقليص النمو، منو االقتصاد املوازي وكبح 
، تدفق الالجئنياالنسانية لاجلديدة اليت تفرزها ضرورات التعامل مع التبعات االقتصادية احلاجات مواجهة  عنالعجز حِدّةً نتيجة 

، هذا نقضيةألزمات اجملاعة يف الثالثني سنة امل البيئية اليت أنتجت أكثر من مليوني ضحيةٍ كوارثالويتعقّد هذا العجز أكثر بفعل 
ان مايل والنيجر يعيشون حتت من سكّ %60ان التشاد وأكثر من من سكّ %80أكثر من  إذ أنّ ،باإلضافة إىل انتشار الفقر املدقع

  .اإلجرام والعنف يدفع إىل ااجتماعيً ايولّد تدفقاتٍ للهجرة السريّة وإحباطً ما ووه، 2واحد يف اليوم أمريكي مستوى دوالر
ها يف دول الساحل ــ ودول إفريقيا جنوب الداخلية أو حلّالنزاعات من وقاية للة فعّال ونؤكّد أيضًا أنّ غياب آلياتٍ

جعل ى إىل وضعف نظام العدالة اجلنائية وفساده أدّ ساتيضعف األداء املؤسّالصحراء عمومًا ــ بسبب انتشار الفساد السياسي، 
 التجمعو يف أزمات الطوارق مبايل والنيجر اجلزائرمثل ( لتسوية الكثري من األزمات الداخلية اا ضروريًأمرً ةٍثالث ةٍأجنبي فٍاطرأل تدخّ

ة عاملياللقوى االقتصادية والسياسية ، كما أعطى ذريعةً لتدخّل ا)يف حالة موريتانيا ECOWAS(3(االقتصادي لدول غرب إفريقيا 
األوّل أمينٌ نظرًا ملا تعانيه من تفشّي لظاهرة اإلرهاب واجلرمية العابرة للحدود؛ والثاني اقتصاديٌ نظرًا : لسببنيهبذه املنطقة املهتمّة 
الواليات  بنيأجّج التنافس وهذا ما مبنطقة الساحل، ا على مستوى االستكشافات النفطية والغازية جد جيابيةٍإ راتٍمؤشّلوجود 

  .حول هذا الفضاء اجليوسياسي) الصني حتّىو(وفرنسا  حدةاملتّ
إنّ الغرض من هذه الصورة التشخيصية املختصرة خلصائص الدّائرة اإلفريقيّة لألمن القومي اجلزائري هو التأكيد على أنّ 

ما تؤكّده  األخري ليس مبنأىً عمّا تعيشه وتفرزه الدّائرة اإلفريقية من مشكالتٍ أمنيّةٍ نظرًا أنّ جلّ هذه األخرية عابرٌ للحدود وفق
من األسلحة والذخرية احلية اليت تغذي  %80فمثالً، وفيما خيص هتريب األسلحة، تؤكّد تقارير أنّ . العديد من التقارير واألرقام

نشاط اإلرهاب واجلرمية املنظمة يف منطقة مشال الساحل، مبا فيها الصحراء اجلزائرية، تأتي من مناطق النزاع املسلّح يف دول غرب 
كما تفيد تقاريرٌ مستقاةٌ من وزارة الصحّة اجلزائرية أنّ العديد من األمراض املعدية تأتي إىل اجلزائر من إفريقيا، . 4إفريقيا ووسطها

إذ تنتقل عرب املهاجرين السرّيني القادمني من دول الساحل عرب احلدود اجلنوبية واحلاملني للعديد من األمراض املعدية واخلطرية من 
من  %90كما تؤكّد التقارير نفسها أنّ . 5السيدا اليت تعرف رواجًا كبريًا بني سكّان املدن اجلزائرية اجلنوبية خاصّةً متنراستبينها 

يف السنوات األخرية سُجّلت على مستوى والييت أدرار ومتنراست ومصدر العدوى بنسبة ) محّى املستنقعات(حاالت املالريا 
  . 6هو مايل والنيجر 95%

، يف وقتنا احلايل، مل يعد البعد اجلغرايف عن مناطق الصراعات املسلّحة أو بؤر عدم استقرار يف إفريقيا جنوب إذاً
الصحراء يضمن احلماية املطلوبة لألمن اجلزائري، وبالتّايل ال ميكن دراسة الوضع األمين يف اجلزائر واملغرب العربي عمومًا مبعزل عن 

                                                 
1 Thomas Bossuroy,  op.cit, p.119. 

 .آخرها على اإلطالقهي النيجر دولة تصنف بني الدول األقل منوا يف العامل، والساحل مع العلم أن كل دول  2
3 ECOWAS: Economic Community of West African States. 
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حاالت عدم األمن واالستقرار واألخطار السائدة يف دول الساحل احملاطة حبزام من األزمات جنوبًا وشرقًا الدائرة اإلفريقية، إذ تؤثّر 
أغلب املؤشرات االسرتاتيجية  على الوضع األمين جلميع الدول اجملاورة هلا مبا فيها اجلزائر، وتتأزّم هذه الوضعية أكثر إذا عرفنا أنّ

 حبكم هشاشة اندماجها االجتماعي، عجزها االقتصادي وضعف بنائها احل مستقبالًمن دول السّ باحتماالت فشل عددٍتقرّ 
   .وبالتايل على األمن اجلزائريسينعكس سلبًا على األمن اإلقليمي يف منطقة الصحراء الكربى وهذا ما  ي،السياس

لدّائرة اإلفريقية ما فتئت تتعزّز ضمن الشواغل وقد أدرك صنّاع القرار يف اجلزائر حقيقة هذا الوضع، لذا جند أنّ مكانة ا
االنتماء إىل العامل (والسياسة األمنيتني للجزائر، وإن قام االهتمام هبذه الدائرة على اعتبارات سياسيةٍ وأيديولوجيةٍ يف السابق 

أمنيةٌ -فرضته اعتباراتٌ اسرتاتيجيةٌ فإنّ االهتمام هبا حاليًا، ومنذ العشرية السابقة،) الثالث، مساندة حركات التحرّر يف إفريقيا
العسكري -متعلّقةٌ أساسًا بالتهديدات والتحديات األمنية اآلتية من الصحراء وما وراءها، ويتأكّد هذا من خالل العمل األمين

بات السياسية العملياتي للجزائر املكرّس يف احلدود اجلنوبية، باإلضافة إىل االهتمام الدبلوماسي اجلزائري وعلى مستوى اخلطا
مبختلف مسائل األمن يف منطقة الساحل ) خطابات رئيس اجلمهورية، رئيس احلكومة، وزير اخلارجية وقائد أركان اجليش(الرمسية 

  ).07طالع امللحق رقم(والقارّة اإلفريقية عمومًا 
اليت طبع ئ الثورة التحريرية هذا احلضور للبعد اإلفريقي ضمن دوائر األمن القومي اجلزائري ما هو إالّ امتدادٌ ملباد

التثمني  ما يُلْتَمس من هوواملعيارية لعقيدة اجلزائر األمنية وسلوكها األمينّ والدبلوماسي، املنطلقات القيمية و الرمزيّ هارصيد
احلاضرة يف النّصوص األساسية جلبهة التحرير الوطين كميثاق السلم وحقوق الشعوب يف تقرير املصري األمن وملبادئ  اجلزائري

وتقديم  ر باعتبارها االمتداد الطبيعي لثورة التحريردعم حركات التحرّ"على  نصّ والذيطرابلس املؤسّس للدّولة اجلزائرية املستقلّة 
ه اخلصوص شعوب أنغوال وجنوب إفريقيا وعلى وج املساعدة الكاملة جلميع الشعوب اليت تناضل فعالً يف سبيل حترير بلداهنا

   .2مساندة حركات النضال من أجل الوحدة يف أفريقياعلى كذلك  ، والذي نص1ّ"وشرق إفريقيا
، ونظرا ملوقعها اجلغرايف 3نفسها عليها كقائدة حلركات التحرر األفريقيةاجلزائر غداة االستقالل، وبفعل املكانة اليت وجدت 

العسكري الذي ما فتئ يتصاعد يف القارّة اإلفريقية، وبعد إقرارها ببعدها اإلفريقي يف دستوري  حتّىو املهم وثقلها االقتصادي
إلفريقي بصورة واضحة، بناء األمن ا تكريس املبادئ اليت ورثتها عن الثورة وسامهت يف علىاجلزائر  عملت، 19894و 1976

لدرجة أنّ بعض الدبلوماسيني يف إفريقيا ــ وكذلك بعض إلفريقي وهذا ما يلتمس من نشاطها املكثف والفاعل على املستوى ا
نظرا للدور الذي كانت تريد أن تؤديه كحلقة وصل بني الدول  5"دّولة إمربيالية من نوع خاص"الصحفيني واملثقفني هناك ــ نعتوها بـ

   .6املتقدمة يف الشمال والدول املتخلفة يف اجلنوب
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ت العضوية بناءاال كلّلة تركيزها على الدائرة اإلفريقية، فاجلزائر تنتمي  للجزائر املستقلّويؤكّد السلوك السياسي واألمين
حاالت ، كما قادت العديد من )حاليًا االحتاد اإلفريقيسابقًا والوحدة اإلفريقية  منظّمة( فريقيايف إ متعدّدة األطراف اجلهوية

يف مستهل التسعينيات وقضية  1اإلفريقية خاصّةً فيما يتعلّق مبشكلة األزوادلتسوية بعض اخلالفات والنزاعات يف الدائرة  الوساطة
، كما سامهت اجلزائر 2000اإلريرتي عام -األثيوبي النزاع حلّباإلضافة إىل دورها يف  )2007و 2006، 1996(أعوام ارق الطو

سنة وجنحت . )سعيد جانيط ثم رمضان لعمامرة(ه منذ البداية تسالسلم واألمن يف إفريقيا وترأّ إنشاء جملسيف  جليةٍبصورةٍ 
" نظام اإلنذار املبكر"ته وإنشاء ي االتفاقية اإلفريقية ملكافحمن خالل تبنّاإلرهاب ظاهرة جهوي ملكافحة  يف بناء تصوّر 1999

جلنة مكافحة اإلرهاب  يفالذي يوجد مقره باجلزائر، باإلضافة إىل مشاركتها " رهابالبحوث حول اإلاملركز اإلفريقي للدراسات و"و
سنة  )NEPAD(الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا كما قامت اجلزائر بإطالق  .يف إفريقياويف جلنة مديريات االستعالمات 

قمم جمموعة الثمانية يف  ، وهي حاليا متثّلها وتدافع عن مصاحل الدول األعضاء فيهامن نيجرييا وجنوب إفريقيا كلّمع  2002
)G8(  وجمموعة العشرين)G20 (ّول اإلفريقيةق بالسعي حملو ديون الدّما تعلّ ةًخاص.  

  ة منذ حرب اخلليج الثانيةبالدائرة العربيّ مسار تطوّر عالقة األمن اجلزائريّ :املطلب الثالث
السابع ميالدي، ومنذ  اإلسالمي لشمال إفريقيا يف القرن-ترجع عالقة اجلزائر بالعامل العربي يف تارخيها إىل الفتح العربي

وقد نتج عن هذا االنتماء تأثـــّر اجلزائر بفكرة األمّة . ذلك الوقت، أصبح االنتماء اجلزائريّ حضاريا للحضارة العربية اإلسالمية
ت األمنيّة يف الفضاء ومعلومٌ أنّ هذين العاملني يؤثّران بصورةٍ قويّةٍ يف الديناميكيا. العربية وقوّة اإلسالم السياسيّة العابرة للحدود

اجليوسياسي املمتدّ من املغرب إىل عمان ومن سوريا إىل الصومال، إذ يؤدّيان دورًا حامسًا يف إضعاف هوية الدول احملليّة؛ 
ون اجلامعة العربية، جملس التعا(يشرعنان درجةً عاليةً وغري مسبوقةٍ من التداخل األمين؛ حيدثان ميالً إلقامة منظّماتٍ إقليميّةٍ 

: ؛ ويلعبان دورًا أساسيا يف حتديد أمناط الصراع يف هذا الفضاء املركّزة على ثالث دول غري عربيةٍ)اخلليجي، احتاد املغرب العربي
  .2إسرائيل، إيران وأثيوبيا

ن هذا واضحًا يف بناءً على هذا،كان للعوامل الثقافيّة والعرقيّة دورٌ يف حتديد الدّائرة العربية لألمن القومي اجلزائري، وكا
لثورة العقيدة األمنيّة للجزائر وتعامالهتا مع القضايا العربية بعد االستقالل اليت كانت امتدادًا مباشرًا للعالقات اليت أنشأها مسؤولو ا

ى عقيدهتا العربية عل-فقد حافظت اجلزائر ــ من منطلق تأثري القيم اإلسالمية. 3مع جمموع الدول العربية خالل الثورة التحريرية
يف وضع  1969وانطالقًا من هذا املوقف، جنحت سنة . عربية-ما تعلّق بالنزاعات العربية كلّاألمنية ــ على موقف احلياد يف 

كما . 4املغرب األقصى وموريتانيا على طاولة الصلح، وبالتايل عملت على أن يتمّ االعرتاف باألخرية كدولةٍ عضو يف اجلامعة العربيّة
ــ ضدّ اجلماهريية الليبية،  )1980-1970(اجلزائر أن تتفادى تدخّالً مصريا مسلّحًا ــ خالل فرتة حكم السادات استطاعت 

كما أنّ التوتّر الدائم بني . أن حتلّ املشكلة احلدوديّة اليت نشبت بني عراق صدام وإيران الشاه 1980واستطاعت خالل سنة 

                                                 
لطوارق أكثر من وميثل ا. القاطنة بشمايل النيجر ومايل )وهم من الزنوج(أو البيل   )Soreilles( يطلق اسم األزواد على جمموع القبائل الطوارقية والعربية إىل جانب قلة السوراي 1

 .ثلثي هذا املزيج
 .22مرجع سابق، ص عنرت، عبد النور بن 2

3 Salih Benkobbi, L’Algérie dans tous ses états, Alger, Casbah éditions, 2009, p.29. 
4 Ibid. p.30. 



 

، ويرجع الفضل 19801بعد االعتداء اللييب على قفصة يف جانفي  حتّىبورقيبة مل يتفاقم أبدًا العقيد القذايف وجاره املباشر الرئيس 
كما أنّ ما . 2يف ذلك بشكل كبري إىل احلرص اجلزائري على تفادي الصراعات بني الدول املغاربية خوفًا من التدخّالت األجنبيّة

تدين به للعالقات القويّة اليت طاملا حافظت عليها اجلزائر مع خمتلف  قامت به اجلامعة العربية لتوقيف احلرب األهلية يف لبنان
  .3الطوائف اللبنانية

وعلى العكس من هذا، اعتربت العقيدة األمنية اجلزائرية، حبكم االنتماء احلضاري، استهداف أمن العامل العربي استهدافًا 
وكــان لنشأة القضيّة الفلسطينيّة واستقطاهبا للعمل العربي املشرتك ــ خاصّةً يف جانبه . ألمنها وأنّ أعداءه هم كذلك أعداؤها

اإلسرائيلية سنة -دورٌ يف هذا السياق، لذا جند اجلزائر قد شاركت يف احلرب العربية" ن القومي العربياألم"العسكري ــ يف إطار 
إمدادات الوقود، لدول اجلبهة وقطع إمدادات النفط  حتّىمبشاركةٍ فعليّةٍ جليشها وبتقدميها مساعداتٍ ماليّةً وعسكريّةً، و 1973

تدخّل أجنيب يف األرض العربية واإلسالمية، ومن هذا املنطلق  كلّاجلزائر  ــترفض كما رفضت ــ و. 4عن الدول احلليفة إلسرائيل
رفضت التدخلّ األجنيب ضد العراق يف حرب اخلليج الثانية ورفضت املشاركة يف تلك احلرب عكس دول عربيّةٍ أخرى، ومازالت 

  .رىترفض االعرتاف بإسرائيل من منطلق أنــّها دولة حمتلّةٌ ألراضي دولةٍ أخ
بيد أنّه منذ تسعينيات القرن املنصرم بدأ حيدث التالشي يف االرتباط بني األمن اجلزائري والدائرة العربية أو األمن القومي 

واليت كانت  1973العربي عمومًا نتيجة التفكّك الذي بدأ حيدث يف األمن العربي والذي كانت أوىل حلقاته اهلزمية العربية يف حرب 
لتقوّض مفهوم ) 1991جانفي إىل فيفري (وجاءت حرب اخلليج الثانية . 5"هوم الشمويل احلركي الفاعل لألمن العربياملف"آخر عهد بـ

وحني استدعت بعض الدّول العربية ) 1990أوت (األمن القومي العربي من جوهره، حني احتلّت دولةٌ عربيةٌ دولةً عربيةً أخرى 
ألكرب يف حترير الدّولة احملتلّة، وحني مسحت تلك الدول العربية للقوات األجنبية بأنّ تغزو دولةً قوّاتٍ مسلّحةً أجنبيّةً لتسهم اإلسهام ا

   .6عربيّةً وتدمّر قوّاهتا املسلّحة وبنيتها االقتصادية والعلمية وتعرّض وحدة أراضيها وسالمتها للتفتّت والتجزئة
لعربية كان أيضًا بفعل ما حدث من تالشي يف االعتماد األمين احلقيقة أنّ تالشي الرابط بني األمن اجلزائري والدائرة ا

فمنذ حرب اخلليج الثانية أصبح املركب األمين اإلقليمي املغاربي أقلّ ارتباطًا . املتبادل الذي كان بني املشرق واملغرب العربيني
، وهو ما انعكس 7بتخوّفاته وشواغله األمنية اخلاصّةمستقالً ا ا إقليميًا أمنيًأصبح أقرب إىل أن يكون مركبًباملسائل العربية، و

وبالرغم من الروابط الثقافية، الدينية واللغوية القوية بني الدائرتني اجليوسياسيتني العربية  .مباشرةً على الدائرة العربية لألمن اجلزائري
اخنفض بشكل حمسوس وبدأ يسري منذ حرب اخلليج الثانية  واملغاربية لألمن القومي اجلزائري، إالّ أنّ االعتماد األمين املتبادل بينهما

وقد ساهم ). املشرق واخلليج(حنو تالشي تدرجيي إذا ما قورن بذلك املوجود بني املركبني األمنيني اإلقليميني الفرعيني يف املركز 
يف تالشي االرتباط بني أمنها القومي العربي - ودورها الثانوي يف مسار السالم اإلسرائيلي 8موقف اجلزائر من حرب اخلليج الثانية

                                                 
1 Mustapha Sehimi, art.cit, p.07. 
2 Salih Benkobbi, op.cit, p.29. 
3 Ibid, p.31. 
4 Ibid, p.32. 
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7 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.213. 
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فكّ "كما تعزّز اضمحالل الرابط بني الدائرتني املغاربية والعربية لألمن اجلزائري بعد االنفصال الذي اجنرّ عن . والدائرة العربية
ــ على حدّ تعبريه ــ " خيبة أمله من القضايا العربية"الذي أحدثه العقيد القذايف بني املشرق واملغرب العربيني بسبب " االرتباط

  . 1واجتاهه حنو تركيز سياسته اخلارجية على القارّة اإلفريقية
تركّز  فداخليًا، .الشواغل األمنية لدول املغرب العربي أصبحت خمتلفةً عن تلك املوجودة يف الشرق األوسط حتّى

رهاب ضدّ جمتمعاهتا اخلاصّة خاصّةً يف اجلزائر االهتمام األمين على صعود حركات التمرد والعصيان اإلسالموية اليت مارست اإل
وأدّت إىل عزهلا إقليميًا وعربيًا بسبب عدم االهتمام الذي كرّسه  2قتيل 100000اليت شهدت أزمةً داخليةً عصيبةً أوقعت حوايل 

فإنّ التخوّفات أمّا إقليميًا، . ، ويف تونس أين مورس قمعٌ كبريٌ من قبل الدّولة ضدّ اإلسالميني3مجيع العرب تقريبًا مبا كانت تعانيه
التهديد القتصادياهتا وتبعيتها حنو أوربا اليت املغاربية املتقامسة مل يعد مصدرها بؤر التوتّر يف الشرق األوسط، بل أصبح مصدرها 

  . CEE(4(الذي أسّس اجملموعة االقتصادية األوربّية  1986 ما فتئت تشتد منذ العقد األوربي الفريد سنة
حتّمت السلبيات اليت اجنرّت عن تأسيس اجملموعة االقتصادية األوربية تغيريًا عامًا لبنية عالقات الدول املغاربية اليت 

 1989هو ما عبّد الطريق سنة اقتنعت بضرورة تطوير بنية عالقاهتا الثنائية املضطربة وتوجيه اهتمامها املشرتك حنو أوربا، و
لقد جاء هذا األخري ردا خاصا من الدول املغاربية على تأسيس اجملموعة االقتصادية األوربية، ". احتاد املغرب العربي"لتأسيس 

جنوب  وكان هدفه هو مضاعفة التعاون االقتصادي املغاربي البيين لتقوية املوقف التفاوضي لدول املغرب العربي يف مقابل دول
لكنّ احتاد . 5قناعةً منها بأنّ أمنها االقتصادي ال ميكن أن يتحقّق وهي مقسّمة) الربتغال، أسبانيا، فرنسا وإيطاليا(أوربّا األربعة 

بني  6"مصاحلةً"املغرب العربي ــ برغم أهدافه الطموحة ــ مل يزل التوتّرات السياسية عن العالقات املغاربية البينية، فلم يكن سوى 
ما يهمّنا . كما يف مشال املتوسط دول املغرب العربي ومل يتحوّل إىل منظّمة إقليميةٍ قويةٍ قادرةٍ على تكوين نظام أمين إقليمي مغاربي

هنا أنّ تأسيس االحتاد كان مؤشّرًا قويا على شبه انفصال حدث يف العالقة األمنية بني املغرب العربي والشرق األوسط وظهور 
اإلسرائيلي خالل التسعينيات قد أحيى مشاعر االرتباط -وإن كان تعثّر مسار السالم العربي. بي يف املغرب العربيالنفوذ األور

  .رياإلسالمي بني املشرق واملغرب الغربيني، فإنّه مل يكن كافيًا لتمتني الرابطة بني الدائرتني املغاربية والعربية لألمن القومي اجلزائ
كّب األمين اإلقليمي التحيت املغاربي ومركّبات املركز، هو أنّ إسكات ديناميكيات النزاع بني دوله التشابه الوحيد بني املر

يتمّ بفعل الضغوطات اخلارجية املمارسة من قبل القوى الكربى، وهذا يف حدّ ذاته دليلٌ على أنّ االسرتاتيجيات األمنية العربية ال 
ثم إنّ تسلّح الكثري من . 7مع القوى الغربية) الثنائية(للعدوّ بل حنو التعاون واالرتباطات  تتّجه حنو تصور مشرتكٍ لألمن ومفهوم موحّدٍ

الصراعات مع جرياهنا العرب أكثر ممّا متليه هتديدات غري  حتّىالدول العربية أصبحت متليه يف كثريٍ من األحيان الريبة والشكوك و
  . 8وجودًا بل ينبغي البحث عنهعربية، ما يعين أنّ األمن القومي العربي مل يعد م

                                                 
1 Ibid. 

  :أنظر. 000 150و 000 100مع وجود اختالفات كبرية يف األرقام املعلنة، اليت تراوحت بني  2
Rachid Tlemçani, Elections et élites en Algérie. Paroles de candidats, Alger, Chihab Editions, 2003, p.180. 
3 Salih Benkobbi, op.cit, p.34. 
4 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.214. 
5 Ibid. 
6 Abdennour Benantar, «Comment expliquer un dispositif de blocage au Maghreb?», art.cit, p.107. 
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خالصة ما قيل أنّ دراسة الدائرة العربية لألمن القومي اجلزائري كان ممكنًا عندما كان االعتماد األمين املتبادل والتداخل 
بني أمون الدول العربية موجودًا، لكن، منذ الشرخ الشديد الذي أصاب الصفوف العربية بسبب العوامل السالفة وما اجنر عنه من 

بي مشرتك تالشت العالقة بني األمن اجلزائري والدائرة العربية دون أن حيدث انفصالٌ بينهما ألنّ اجلزائر فقدان تصوّر اسرتاتيجي عر
مازالت تعاني من بعض التهديدات اليت يفرضها انتماؤها للفضاء اجليوسياسي العربي ويف مقدّمتها إسرائيل وامتالكها للسالح 

الصومال  حتّىموريتانيا ومن تركيا  حتّىطقة الشرق األوسط املمتدّة من باكستان أنّ كلّ من 1982النووي، فإسرائيل اعتربت سنة 
  .، أي أنّ اجلزائر تدخل ضمن هذه املنطقة وهي بالنسبة إلسرائيل عدوّةٌ ومصدرٌ للخوف والتهديد1منطقة أمنها

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  ة  املنشأ واملصدر مغاربيّ يّاجلزائر ميّدات األمن القومهدّ :املبحث الثاني
 ترسّخ اهتمام اجلزائر بالدائرة املغاربيّة ألمنها القوميّ بفعل االعتماد األمين املتبادل بينها وبني حميطها املغاربي وتأثّرها مبا

ية لألمن ويطغى التهديد املغربي كتهديدٍ وجودي صلب وكامن على بقية التهديدات اآلتية من الدائرة املغارب. يأتي منه من هتديدات

                                                 
 .44ص، 1992، جويلية 109 ، السياسة الدولية، العدد"وجهة نظر عربية. املتوسط ضبط التسلح يف جنوب البحر األبيض"عبد املنعم سعيد وحممد قدري سعيد،  1



 

القومي اجلزائري واليت ال ترقى إىل مستواه سواء من حيث حجم التهديد الذي حتمله ملرجعيات أمن اجلزائر أو من حيث حضورها 
  .ضمن شواغلها األمنية، ونقصد هبذه التهديدات تلك ذات الطبيعة اجلديدة واملتّصلة باألمن اجلزائري اللني

  الصحراوي- على األمن اجلزائريّ املرتتّبة عن النزاع املغربيّ االنعكاسات السلبيّة :املطلب األوّل
، وبالتايل 1يشكّل االحتالل املغربي للصّحراء الغربيّة املشكل األمين اإلقليمي األساسيّ ضمن املركّب األمين املغاربي

يف اإلقليم املغاربي ولو مبستويات  الوحيدةوتعترب الصحراء الغربية بؤرة التوتّر الساخنة  .ضمن الدائرة املغاربية لألمن اجلزائري
وحلسن احلظّ أنّ هذا التهديد على اجلناح الغربيّ . 1978و 1976متفاوتة من العنف من فرتة إىل أخرى كان أشدّها بني سنيت 

ينتشر العنف ال يف املغرب للجزائر مل يتحوّل إىل مواجهةٍ مباشرةٍ بينها وبني املغرب، كما مل خيرج عن النطاق اجلغرايف الصحراوي، فلم 
ــ املعين مباشرة هبذا النزاع ــ بسبب عدم جلوء املقاومة الصحراوية إىل تنفيذ عملياتٍ مسلّحةٍ داخل اإلقليم املغربي عدا املتنازع 

  . ، وال يف اجلزائر املوجودة يف جواره املباشر2عليه
وتقاسم إقليمها بني املغرب األقصى سباني منها غداة االنسحاب اال 1975ونشب النزاع يف الصحراء الغربية منذ 

الدولتني جبارتيهما اجلزائر وليبيا نتيجة رفض األخريتني لالحتالل ومساندهتما  يف عالقات ر شديدٍإىل توتّوموريتانيا ممّا أدّى 
  . يف مقاومتها ضدّ املغرب ومطالبتها باستقالل الصحراء الغربية POLISARIO("3(بوليزاريو "للـ

، ومع جلوء املغرب إىل احتالل املناطق اليت خرجت منهـا القوات 19794بعد حتييد ليبيا وموريتانيا عن النزاع سنة 
لكنّ ). عسكريا، اقتصاديا ودبلوماسيا(املوريتانية، احنصر النزاع بني املغرب األقصى وجبهة البوليزاريو املدعومة من طرف اجلزائر 

الصحراوية اليت تتأسّس على  ةالقضيّاملقاومة اليت يلقاها من طرف البوليزاريو، وال يف شرعية  ليس يفاملشكل بالنسبة للمغرب 
مشاريع التسوية منذ ذلك  كلّوتكرير اعرتافها هذا يف ، 1963اعرتاف األمم املتّحدة حبقّ الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه منذ 

  .6صراحة حممد السادساملغربي ر عنه امللك كما عبّ يف اخلريطة املغربيّةهو الرفض اجلزائري إلدماج الصحراء الغربية بل  ،5الوقت
الضاحية "طبعًا، التنازع بني املغرب واجلزائر هو وليد التناقض بني اقرتاحيهما للتسوية، فبينما يرى املغرب أنّ استعادة 

سيواصل دفاعه "احلاالت  كلّوأنــّه متمسّكٌ بالصّحراء الغربية، ويف  7"املساومة"ية ال تقبل هي قضية وطن" صحرائه"أو " اجلنوبية
                                                 

1Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.193. 
2 Karima Benabdallah-Gambier, «Les Etats-Unis et la question du Sahara Occidental», in: Abdennour Benantar (ed) , les 
Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt?, Alger, C.R.E.A.D, 2007, p.141. 

ة من مشتقّ" البوليزاريو"و .واستمرت يف مطالبها مع املغرب فيما بعد من طرف املناضلني الصحراوين الغربيني وطالبت باستقالل الصحراء الغربية عن إسبانيا 1973أسست سنة  3
اجلبهة " أو "Front Populaire pour la Libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro"وهي اختصار لـ «POLISARIO»اللغة األجنبية 

 ".لتحرير الساقية احلمراء وواد الذهب الشعبية
 الغربيةالذي كانت حتتلّه من إقليم الصحراء ) إقليم ترييس الغربية(اجلزء اجلنوبي عن  تنازلت موريتانيا ،1979سنة  تيجة اتفاق السالم املوقع بينها وبني جبهة البوليزاريو يف اجلزائرن 4

ليبيا يف احلرب األهلية التشادية  أمّا ليبيا، فنتيجة لدعمها للبوليزاريو، فقد قام املغرب بتأييد املعارضني التشاديني هلا وأزّهم ضدها، وقاد هذا فيما بعد إىل تورّط. لصاحل البوليزاريو
  : أنظر. 1980اليت انفجرت سنة 

Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.193. 
5 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, «The United States and the North African imbroglio: Balancing interests 
in Algeria, Morocco, and the western Sahara», Mediterranean Politics, Vol.10, No.02, July 2005, p.185. 

  : عن. لك يف املغربمبناسبة الذكرى احلادية عشر العتالئه عرش املُ 2010جويلية 30مللك املغربي حممد السادس بتاريخ ا  ألقاهخطاب  6
Yazid Alilat, «Sahara Occidental: Délire royal», Le Quotidien d’Oran (Quotidien Algérien), n°4761, 31/07/2010, p.03. 

 14 اتفاقيات مدريد تنازل عن ثلث هذا اإلقليم لصاحل موريتانيا مبوجب، جنده قد عليها ء الغربية وأن هذه القضية ال مساومةاملغرب مغربية إقليم الصحراعي فيه يف الوقت الذي يدّ 7
 .ياب اجلزائرواليت عُقِدَت غداة االنسحاب االسباني من الصحراء الغربية، ووقعت بني كل من إسبانيا املغرب وموريتانيا يف غ 1975نوفمرب 



 

، تنطلق املقاربة اجلزائرية من 1"عن سيادته، وحدته الوطنية وسالمة إقليمه، مع احلرص على عدم التنازل عن أيّ شرب من صحرائه
الصحراوي لن حيصل إالّ إذا مارس -للنزاع املغربي العادل والدائم احللّ وأنّ" تصفية استعمار"ة ة قضيّة الصحراويّاعتبار القضيّ

وفاءً "ويعترب متسّك اجلزائر هبذا احللّ . الصحراويون حقّهم يف تقرير املصري، مثلما تنصّ عليه اللوائح األممية وفق استفتاء حرّ ونزيه
  .قيدهتا األمنيَتَيْنِ، باإلضافة إىل اعتبارات التوازن اإلقليمي املغاربياليت قامت عليها هويتها وع 2"منها ملبادئ الثورة التحريرية

سارت اجلهود الدولية اليت متّت بإشراف األمم املتحدة مبا يتوافق مع املطالب الصحراوية والطّرح اجلزائري لتسوية النزاع، 
يف سنة . بأنــّه ال يعارض إقامة استفتاء تقرير مصري الصحراء الغربية 1983سنة  الثانيخاصّة بعد أن صرّح امللك املغربي حسن 

، اتفق الطرفان على اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء وواد الذهبو، ومبوجب مفاوضات السالم اليت متّت بني املغرب 1988
وبعد نوع من التأخّر، أقرّ جملس . رير املصريبغرض هتيئة الظروف إلجراء استفتاء تق) 1988ابتداءً من أوت (وقف إطالق النار 

الذي وضع خطّةً مفصّلةً إلقامة استفتاء حرّ ونزيه، والذي نصّ كذلك على تكليف  1991أفريل  19 يف 690األمن احللّ رقم 
  .4لقيادة هذا االستفتاء MINURSO("3(مينورصو "األمم املتّحدة مبهمّة 

اصطدمت املينورصو مبشكلة إعداد القوائم ل بعدما ه سرعان ما تعطّلكنّ، 1992جُدْوِلَ االستفتاء يف بداية سنة 
 ما االنتخابية اليت أصرّ املغرب على أن تضمّ آالفًا من النازحني واملعمّرين املغاربة الذين يرجع تاريخ دخوهلم إىل الصحراء الغربية إىل

صراره على تلك الطريقة يف إعداد القوائم االنتخابية، يبحث عن ، بإاملغرب اتضح أنّلقد . 1975سنة  5"املسرية اخلضراء"يعرف بـ
ومنذ ذلك التاريخ واالستفتاء . استفتاء يقرّ دمج إقليم الصحراء الغربية بإقليم اململكة مبباركة األمم املتّحدة وال يقبل استقالله

والصحراويني سنوات التسعينيات بتشجيع وإشرافٍ من  يؤجّل مرةً بعد أخرى بالرّغم من اللقاءات املتعدّدة اليت متّت بني املغربيني
 James(والقاضي بتعيني جيمس بيكر  1997وعدا االتفاق الذي متّ التوصّل إليه يف اتفاقية هوستون سنة . 6األمم املتّحدة

Baker(  كمبعوث خاصّ لألمم املتحدة للتوسّط يف النزاع الصحراوي) كريستوفر روس)Christopher Ross( مل حيدث )حاليًا ،
   ).االستقالل(اإلندماج أو اإلنفصال : أيّ تطورٍ حمسوسٍ حنو تسوية النزاع الذي ظلّ يرتاوح بني طرحي

حماولةً للتقليص من اهلوّة بني الطرحني، ورضوخًا لضغوطات املغرب الرافض يف األصل لفكرة استقالل الصحراء الغربية، 
. أو االنفصال عن املغرب/كحلّ وسطٍ بني االندماج يف 2000يف ماي "  Third way/Troisième voieاحللّ الثالث"اِقْتُرِح 

وسرعان ما مالت القـوى . وينصّ هذا احللّ على منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا بصالحياتٍ واسعةٍ حتت السيادة املغربيّة
                                                 

1 Cité par: Yazid Alilat, art.cit, p.03. 
2 Ibid. 
3 MINURSO: la Mission des Nations Unies pour l’organisation d'un Référendum au Sahara-Occidental. 
4 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.185. 

- مغربي، ومتّت هذه املسرية باتفاق مغربي 350000عندما كانت خاضعة للسلطة اإلسبانية شارك فيه حوايل  1975املسرية اخلضراء هي غزو مغربي للصحراء الغربية سنة  5
فقد ساهم . الغربية يف حني أنّ احلقيقة هي غري ذلكإسباني وحتت إشراف املخابرات األمريكية اليت رمست خطة هلذه املسرية كي يظهر املغرب وكأنّه هو الذي حرّر الصحراء 

بالتعاون مع عمالء أمريكيني لوضع خطّة سريّة يف إحدى مكاتب الدراسات االسرتاتيجية بلندن، وكان اهلدف هو إعادة بسط " املسرية اخلضراء"كيسنجر يف التخطيط ملشروع 
قام اجلنرال فرنون وولرتز ، 1925ويف أكتوبر . انيا ــ اليت كانت يف مرحلة حتول دميقراطي آنذاك ــ إستقرارهاسلطة امللك حسن الثاني على الصحراء الغربية دون إفقاد إسب

)Vernon Walters (وخالل املقابلة حنو املغرب ــ نائب وزير املخابرات األمريكية ــ بزيارة إىل إسبانيا إلقناعها بقبول نقل السيادة يف الصحراء الغربية، ثمّ غادر إسبانيا مباشرة ،
وما كانت إسبانيا لتقبل بالتنازل عن الصحراء الغربية بتلك الطريقة لوال التنازالت االقتصادية وعن . اليت مجعته باحلسن الثاني أهنى اجلنرال خمطط كيسنجر اخلاص بالصحراء الغربية

  :أنظر. جزيرتي سبتة ومليلية اليت قدّمها املغرب
Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, pp.124-125 et p.126. 
6 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.185. 



 

ا باإلضافة إىل منظمة األمم املتحدة ممثّلةً يف شخصي عنان الكربى ــ وعلى رأسها الواليات املتّحدة األمريكية، فرنسا وبريطاني
  . 2، ورأت فيه املخرج الوحيد من األزمة بالنسبة لألطراف املتعارضة1وبيكر ــ إىل هذا الطرح املواتي لطموحات املغرب

ــ والذي صادق على آخر صيغة ملخطّط بيكر ــ  1495يتنبّ جملس األمن الدّويل احللّ رقم مل ، 2003جويلية  31يف 
على خمطّط  جبهة حترير الساقية احلمراء وواد الذهبووافقت اجلزائر و. فحسب، بل فرض املخطّط على الطرفني املتنازعني

تاء تقرير املصري مع إضافة شرط إجراء استف" احللّ الثالث"وهو صيغة معدّلة لـ" خمطط بيكر الثاني"بيكر اجلديد أو املسمّى أيضًا 
يتعارض مع "وعلى شاكلة بقيّة احللول املقرتحة، رفض املغرب مقرتح بيكر الثاني مدّعيًا أنــّه . بعد فرتةٍ انتقاليةٍ تدوم مخس سنوات

  .3"مصاحله الوطنية اجلوهرية ومع السلم واألمن يف اإلقليم املغاربي
بالنسبة . ولية لو مل يلق الدعم القويّ من طرف أمريكا وفرنساما كان للمغرب أن يصّر على سياسته ويرفض الشرعية الد

بعد ل جون بيري رافاران األوّ هاوزيرت على لسان دأكّ، فقد 1975واليت تساند موقف املغرب يف النزاع منذ اشتعاله يف ، لألخرية
ق مبسألة الصحراء والرباط فيما يتعلّتطابق وجهات النظر واملواقف بني باريس " 2003رفض املغرب ملقرتح بيكر الثاني سنة 

فرنسا " نّأ 2003ملغرب يف أوائل أكتوبر خالل آخر زيارةٍ له إىل ا أعلن الرئيس الفرنسي جاك شرياك على هذا، عالوةًو. 4"ةالغربيّ
يأخذ  [...]ا سياسي دعم حالت"وهي  "ا أمام بناء إحتاد مغاربيل عائقًالذي يشكّ) ويالصحرا(للنزاع  يف إجياد حلّ ةٍترغب بقوّ

الغربية ل الصحراء وأغلبية السياسيني الفرنسيني، تشكّ لشرياك فبالنسبة. 5"ة واالستقرار اإلقليميا يف احلسبان املصاحل املغربيّمتامً
فرض  األمن الدويلر جملس هم يف الفيتو إذا ما قرّهم كانوا سيستخدمون حقّــّا أنر الفرنسيون علنًوقد عبّ جزءًا من اململكة املغربية،

أمّا بالنسبة للواليات املتّحدة فاملبدأ الواضح بالنسبة جلميع احلكومـات املتعاقبة وحتّى  .6يرفضه املغرب أو يتعارض مع مصاحله حلّ
املغاربيّ  عدم التفريط يف العالقات مع املغرب حليفها التقليدي يف املنطقة وعدم السماح باشتداد التوتّر داخل اإلقليم: 7احلالية هو

استقرار  نّومبا أ. على حنو يؤّدي إىل ظهور منطقة عدم استقرار هتدّد مصاحلها االقتصادية والعسكرية يف الضفّة اجلنوبية للمتوسط
مة احلكو نّاملغرب العربي الناتج عن استقرار العالقات بني املغرب واجلزائر مضمونٌ يف ظلّ الستاتيكية اليت متيّز النزاع الصحراوي، فإ

إنّ هذا التحليل يفيدنا أيضًا يف  .األمريكيّة ترى مصلحتها يف احلفاظ على الوضع القائم ولو على حساب حقّ الشعب الصحراوي
، فحرصها على عدم تأجّج التوتّر بني اجلزائر 8فهم سبب إصرار واشنطن على إشراك اجلزائر يف إجياد حلّ للنزاع الصحراوي

اختالل يف استقرار املنطقة هو ما دفعها إىل حثّهما على إجراء حوار مباشر قصد إجياد خمرج واملغرب وما سينتج عنه من 
  .9للخالف الدائر بينهما

                                                 
1 Ibid, p.187. 
2 Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.139. 
3 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.195. 
4 Cité par: Ibid. 
5 Cité par: Ibid. 
6 Ibid.  

فللمرة األوىل يف تاريخ . لفرتة قصرية قطيعة مع السياسات اليت انتهجها الرئيسان فورد ونيكسون شكلت سياسته 1976فمنذ انتخابه يف نوفمرب . باستثناء حكومة جيمي كارتر 7
من  ىحتّوأصبحت مسألة بيع األسلحة للمغرب حملّ نقاشات واسعة ومتناقضة داخل الساحة السياسية األمريكية و العالقات بني الواليات املتحدة واملغرب، أعيد تقويم الروابط بينهما

على  سينجر من عواقبومنذ ذلك الوقت، أجرب اخلالف الداخلي احلكومة األمريكية على ضرورة حتديد سياستها يف املنطقة املغاربية مع األخذ بعني االعتبار ما  .طرف الرأي العام
  .عالقاهتا االقتصادية والسياسية مع باقي دوهلا ــ سيما اجلزائر ــ جرّاء الدعم القويّ وامللحّ للمغرب

 .84مرجع سابق، ص عنرت، عبد النور بن 8
  : أنظر. 2003 للمغرب العربي سنة) Colin Powell( كان هذا يف زيارة لكاتب الدولة األمريكية للشؤون اخلارجية كولن باول 9



 

ويفيد هذا التحليل أيضًا يف تقويم موقفيهما . ما يهمّ إذن فرنسا والواليات املتّحدة األمريكية هو استقرار املنطقة املغاربية
تكن أمريكا وال فرنسا مستعدّةً لإلصرار على استفتاءٍ قد يؤدّي بنسبةٍ كبريةٍ إىل انفصال الصحراء فلم . من استفتاء تقرير املصري

الذي مل يكن أصالً  كلّالغربيّة وبالتايل اختالل استقرار املغرب األقصى وما سينجرّ عنه من ال إستقرار يف اإلقليم املغاربي ك
الوضع املتأزّم يف اجلزائر دورًا يف القبول بالستاتيكية اليت شهدها ويشهدها  مستقرًا بسبب ما كان حيدث يف اجلزائر، فقد لعب

مسار تسوية النزاع الصحراوي من جهةٍ، ويف إضفاء أمهّيةٍ أكرب على دور املغرب األقصى يف املنطقة من جهةٍ أخرى، ومل تكن 
فقدان املغرب الستقراره كان سيسهّل من صعود التيّار "ألنّ القوى الكربى لتقبل بوجود بؤرة توتّر أخرى على التخوم اجلنوبي ألوربّا 
ويف الوقت ذاته، مل تكن واشنطن لتسمح للمغرب األقصى . 1"اإلسالمي الراديكايل فيه وهو ما سيؤدّي إىل محالت هجرةٍ حنو أوربا

  .2ري مباشرٍ بني املغرب والشعب الصحراويبإجراء استفتاءٍ غري عادلٍ يف الصحراء الغربيّة كان سيقود حتمًا إىل نزاعٍ مباشرٍ أو غ
أمام هذا الدعم الكبري من قبل القوى الغربية للمغرب األقصى الذي كان إبّان احلرب الباردة حصنًا من حصون مواجهة 

رية الرافضة الشيوعية السوفيتية وحصنًا ملواجهة صعود التيّار اإلسالمي الراديكايل بعدها، مل يبق أمام املغرب سوى القوّة اجلزائ
دائمًا على أنّ من يقف وراء تعطّل مسار تسوية النزاع يف الصحراء الغربّية هي اجلزائر، هذه  يصرّملشروعه التوسعي، لذا جنده 

  .إذا أجري استفتاء تقرير املصري حبرّيةٍ ونزاهةٍ فهي مستعدّةٌ لإلقرار واالعرتاف بنتائجه: قفها ثابتًا وواضحًامو األخرية اليت مازال
بناءً على الستاتيكية السابقة للنزاع الصحراوي وتعقّداته واحتماالت تصاعد التوتر بني األطراف املعنية به ودور القوى 

ن اإلقليمية واألمم املتحدة فيه، ميكن القول أنــّه حقّا يشكّل هاجسًا أمنيا إقليميا بأبعادٍ دوليةٍ ضمن الدائرة املغاربية لألم-فوق
ويبقى عدم حلّ النزاع يف الصحراء الغربية واستمراره إىل يومنا هذا مهدّدًا لألمن القومي اجلزائري بالنظر إىل أنــّه . ائريالقومي اجلز

كما يشكّل استمرار هذا النزاع وحالة الال حلّ . 3املغربي-املصدر األساسي للتوتر يف اإلقليم والسَبَبُ يف استمرار التنافر اجلزائري
صدرًا أساسيًا لال أمن اجلناح الغربي اجلزائري، خاصّةً وأنــّه أدّى إىل هتديداتٍ ومشكالتٍ أمنيّةٍ أخرى للجزائر نتجت املالزمة له م

  .عن اخلالف مع املغرب

  التهديدات الناشئة عن اخلالف مع املغرب األقصى :املطلب الثاني
املغاربية يف العقيدة األمنية اجلزائريـة بالرغم من أنّ التنافر هي املغربي حمدّدًا أساسيًا للدائرة -يعترب التناقض اجلزائري

ويعود التناقض . 4املغربية-اجلزائرية صفة ميّزت عالقات دول املغرب العربي عمومًا منذ انتهاء احلرب الباردة وليس فقط العالقات
ــ إىل التعارض احلاصل بني إرادتيهما يف تزعّم املغرب  املغربي أساسًا ــ باإلضافة إىل اخلالف حول قضية الصحراء الغربية-اجلزائري

وتتميّز الدائرة املغاربية لألمن . منهما يف نفسها قوّةً إقليميةً يف مقابل دول جوارها وبالتايل فهي أجدر بالزعامة كلّالعربي، إذ ترى 

                                                                                                                                                         
Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.142. 
1 Ibid. p.186. 
2 Ibid.  
3 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.181.  

فاالعتماد . ال يشوهبا التوترمع بقية الدول املغاربية  ةاملغربي هو احملدد األساسي للدائرة املغاربية يف العقيدة األمنية اجلزائريـة أن العالقات اجلزائري-التناقض اجلزائري نأالقول بال يعين  4
منذ رفع العقوبات ح اليت أبرمتها ليبيا صفقات التسلّ، ثم واملعاهدات الدفاعية اليت أبرمتها معها خطر قد يأتي من اجلريان التونسي على التحالفات مع القوى الغربية الكربى لدرء أيّ

ية، من ناحاجلانب الدفاعي على حها لكن، ميكن القول أن تركيز تونس يف تسلّ .يف العالقات اجلزائرية مع الدولتني السابقتني الالثقة والريبة تبقي على حالة 2004الدولية عنها سنة 
  .ااملغربي مغاربيً-اجملال للخالف اجلزائري تأفسح ، من ناحية أخرى، هي سلوكاتاإلقليمي اعتربها اجملال احليوي لنفوذهواليت ت نمنطقة الساحل والصحراءعلى  ايبيز اهتمام لوتركّ



 

ــ بني اجلزائر واملغرب األقصى  2تصاالت ــ أو انعدامهانتجت عن الال يقني االسرتاتيجي وضعف اال 1"نزاعيةٍ كامنةٍ"اجلزائري ببنيــةٍ 
منهما أدّت بدورها إىل ال أمن  كلّعند " الذاتي"والذي أدّى إىل حالة من الال أمن  3)بني الدول املغاربية األخرى حتّىو(
  .اجلزائريّة-وأفضت إىل حالةٍ من التأهّب العسكري شبه الدائم على احلدود املغربيّة كلّ،داخل اإلقليم املغاربي ك" موضوعي"

تارخييًا، ميكن القول أنّ منشأ ختوف اجلزائر وريبتها من نوايا املغرب هو مطالبه الرتابية حيال اجلزء الغربي من إقليمها 
األوّل : ينهما، واستحكم هذا الشعور بعد ثالث حوادثب 1963يف أكتوبر " حرب الرمال"واليت نشبت بسببها ) تندوف وبشار(

بعد  1976بعد االنسحاب اإلسباني من الصحراء الغربية وتقاسم إقليمها بني املغرب وموريتانيا؛ والثاني سنة  1975سنة 
احبها من تصعيدٍ يف سياق االحتالل املغربي ملدينة أمقاال جنوب اجلزائر واملعركة اليت دارت بني اجليشني اجلزائري واملغربي وما ص

بعد االحتالل املغربي  1979حرب تصرحيات كادت أن تتحوّل إىل حرب لوال وساطة الرئيس التونسي بورقيبة؛ والثالث سنة 
أكّدت هذه السلوكات النوايا ). ترييس الغربية(اإلقليم الصحراوي فور انسحاب موريتانيا من اجلزء الذي كانت حتتله كامل ل

وجاء االهتام املغربي للمخابرات  ،لمغرب األقصى من جهة، وحجم التهديد املغربي لألمن القومي اجلزائري من جهة أخرىالتوسّعية ل
ليوقف تقريبًا التعاون بني البلدين ويعطّل االندماج  1994مبراكش سنة " فندق األطلس"اجلزائرية بالضلوع يف حادثة اهلجوم على 

  .األقصى إىل غلق حدوده مع اجلزائر ورد فعل األخرية بإجراءٍ مماثلاملغاربي بعد جلوء املغرب 
واضح أنّ اخلطر على األمن اجلزائري سببه العداء مع املغرب األقصى الذي يستند إىل حقائق تارخييةٍ وليس إىل التنافس 

التهديد الرتابي املغربي للجزائر مازال قائمًا،  ونشري أوّالً إىل أنّ. واخلالف اللذّين يعتربان أمرين طبيعيني ضمن فوضوية النظام الدويل
 4"الصحراء الشرقية"ــ والذي يضم جزءًا من اإلقليم اجلزائري ويتحدث عن " املغرب التارخيي"أو " املغرب الكبري"ألنّ مشروع 

من اجلزائري ضمن دائرته املغاربيّة الذي مازالت السلطات املغربية على أعلى مستوى متمسّكةً به ــ يعترب هتديدًا وجوديا كامنًا لألو
  .يستهدف سيادة اجلزائر، سالمة إقليمها ووحدهتا الرتابية

اجلزء األكرب من املنطقة اليت يوجد عليها الطوارق، والذين سعى املغرب دائمًا إىل " املغرب التارخيي"هذا، ويضمّ مشروع 
واملغرب دفعت األخري إىل البحث  س والال ثقة اليت حتكم عالقة اجلزائرفحالة التوجّ. توظيفهم إلدارة عالقته النزاعية مع اجلزائر

عن السبل اليت ميكن أن تدفع اجلزائر إىل الرتاجع عن موقفها حيال قضية الصحراء الغربية أو على األقل إضعافه، فلجأ إىل متمردي 
إذا واصلت اجلزائر دعمها " أنــّهسن الثاني يف هذا الشأن وقد صرّح امللك احل. الطوارق ودفعهم إىل املطالبة باستقالهلم عن اجلزائر

دفعت اجلزائر الكثري  "من منظار مغربي،ف. 5"إلنشاء دولة صحراويةٍ فال أرى مانعًا من دعم الطوارق ودفعهم للمطالبة باستقالهلم

                                                 
1 Mustapha Sehimi, «Le nord et sa perception des menaces émanant du sud: les retombées des crises maghrébines», Cultures 
& Conflits, n°02, printemps 1991, (http://conflits.revues.org/index95.html), p.07. 
2Abdennour Benantar, art.cit, p.112. 
3 Mustapha Sehimi, art.cit, p.07. 

ل ، ك)املغربية واليت طالب هبا املغرب سابقا-وادي درعة، زوهاني وزاؤورة على احلدود اجلزائريةمناطق (جزءا كبريا من اجلنوب الغربي اجلزائري " املغرب الكبري"يضم مشروع  4
من أن يسرتجع املغرب أراضيه  وبدالً ،من الرتاب املغربي إىل اجلزائر أجزاءً فإن االستعمار الفرنسي ضمّ ،ومن منظار مغربي. ومشال غرب مايل الصحراء الغربية، كل موريتانيا

نور بن عبد ال: أنظر. رورضي املغرب وتنازل عن أراضيه لنزع فتيل التوتّ األخري باحلدود املوروثة عن احتفظت ،الطبيعية التارخيية وأن تباشر اجلزائر إصالح ما أفسده االستعمار
 .86عنرت، مرجع سابق، ص

، 2009، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، يف العلوم السياسية بني املقاربة اجلزائرية واملشاريع األجنبية، رسالة ماجيستري: نبيل بويبة، األمن يف منطقة الصحراء الكربى 5
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، وللردّ على هذا، قام املغرب 1"الذهباجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء وواد صفوف من الشبان الطوارق إىل االخنراط يف 
ــ واستغالله فيما بعد ــ كسبيل لفتح جبهةٍ جنوبيةٍ على اجلزائر بعد االنفراج الذي  2"املؤمتر الوطين لتحرير األزواد"بدعم تأسيس 

ملغرب يرى يف قضية فا. 2006حدث يف القضية الطوارقية نتيجة الوساطة اجلزائرية اليت توّجت باتفاقية اجلزائر العاصمة سنة 
واللييب للبوليزاريو، كما وجد فيها فرصةً ذهبيةً لكي يظهر على أنــّه مؤيّدٌ للقضايا العادلة بعد  الطوارق عامالً لكسر الدعم اجلزائري

  .أن صوّرته اجلزائر على أنــّه عدوٌ حلركات التحرّر يف العامل نتيجة عقدته مع البوليزاريو
طوارق للمطالبة باستقالهلا ليست السلوك املغربي الوحيد املهدّد لألمن اجلزائري واملخلّ إنّ دعم حركة متمردي ال

. يباستقرار املنطقة، ألنّ التسلّح املغربي املتواصل منذ احلرب الباردة أيضًا يسري حنو اإلخالل بالتوازن االسرتاتيجي يف املغرب العرب
 13000قواته الربية وعدد  175000(من جيشه  لعسكرية الربية واجلوية ــ بدرجة أقل ــوتعترب األولوية اليت مينحها املغرب لقوّاته ا

دليالً على أنّ مدركات التهديد املغربية تتحدّد أساسًا انطالقًا من  3)فقط عدد قواته البحرية 7800قواته اجلوية مقارنة بـعدد 
  ). اجلزائر(والشرقي ) الصحراء الغربية(املطالب الرتابية للمملكة على اجلناحني اجلنوبي 

أكثر من أيّ دّولة عربيةٍ أخرى،  1956وقد استفاد املغرب األقصى من الدعم العسكري األمريكي منذ استقالله سنة 
أين حتصّل املغرب على أكثر من مخس جممل املعونات  1975قوّى هذا الدعم أكثر مع بداية احلرب يف الصحراء الغربية عام وت

وقد لعبت أمريكا دورًا حامسًا يف تغيري مسار احلرب يف الصحراء . 4العسكرية األمريكية إلفريقيا، أي ما يزيد عن مليار دوالر
ما يعرف بالعشرية (وبينما كانت اجلزائر يف أوجّ أزمتها الداخلية . 5تصاديا، عسكريا ولوجيستياالغربية لصاحل املغرب بدعمه اق

واليت اجنرّ عنها عدم قدرة اجلزائر على التسلّح نتيجة االمتناع الغربي شبه الرمسي وغري املعلن عن بيعها ) 2001-1991السوداء 
الً عن األضرار اليت حلقت برتسانتها نتيجة االقتتال الداخلي، كان ودعمها باألسلحة خشية وصوهلا للجماعات املسلحة، فض

إسبانيةٍ وكان من بني أكرب املستفيدين من برنامج تصدير الفائض من األسلحة -مبسامهة فرنسيةٍ املغرب يتسلّح ويطوّر من ترسانته
من القرن الفائت والذي خصّص أساسًا حللفاء أمريكا يف مستهلّ العقد األخري ) طائراتٌ حربية، دباباتٌ ومعدّاتٌ خمتلفة(األمريكية 

كما استفاد املغرب ــ ويستفيد ــ أيضًا من برنامج مماثل باشر . خارج احللف األطلسي الذين بيعت هلم األسلحة بأسعار منخفضة
 .6املتحدة األمريكيةبصفته حليفًا للواليات  البنتاغون العمل به منذ منتصف السبعينيات مسح له بتحديث قوّاته الدفاعية

ألمريكا خارج " احلليف االسرتاتيجي"صفة  2004تتوجيًا لتوطّد عالقاته االسرتاتيجية مع واشنطن، مُنِحَ املغرب سنة 
وكان من مثار هذه . حلف مشال األطلسي تأكيدًا لرهاهنا االسرتاتيجي عليه أمنيًا وعسكريًا يف منطقة مشال وغرب إفريقيا

وهي مرشّحة  2009مليار دوالر سنة  3.6قيمة املساعدات العسكرية األمريكية املقدّمة للمغرب إىل مبلغ  العالقة أن تضاعفت
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وعن سبب تأسيس حركته يف املغرب يقول أبو بكر . اليت يدعمها املغرب" كل إنصر"وتتكون هذه احلركة أساسًا من قبيلة . 14/06/2006أسّسه أبو بكر األنصاري يف املغرب يف  2

الة قضيتنا ونسعى إننا هندف للتعريف بعد: "وعن هدف حركتهم يقول". حركتنا ولدت يف املغرب ألن والية متبكتو مرتبطة باملغرب وموريتانيا مثل ارتباط كيدال باجلزائر: "األنصاري
املرجع السابق، : أنظر". يتمكّن املغرب من تدويلها وعرضها على األمريكيني بصورة جتلب لنا االستقالل ىحتّلالستقالل عن مايل ونرغب يف رفع الوصاية اجلزائرية والليبية عنها 
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5 Ibid. 
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كما كلّلت بإقامة العديد من املناورات العسكرية املشرتكة بينهما كان من أمهّها تلك اليت . 20111ألن تتضاعف ثالث مراتٍ عام 
واليت جاءت ردا على اجتماع جمموعة دول  2"األسد اإلفريقي"محلت اسم واليت  2010جوان  04أفريل إىل  28أجريت من 

الساحل وكذا عقد االجتماع األمين بتمنراست يف الشهر نفسه، والذي متخّض عنه تشكيل قوّةٍ موحّدةٍ بني دول املنطقة حملاربة 
قيق التفوّق على حساب اجلزائر خاصّةً فيما هذه العوامل ساعدت املغرب على تسليح نفسه وحت كلّ. اإلرهاب واجلرمية املنظّمة

 . 3"الصنع) ثم الروسية(اليت هي أدقّ وأحدث من الرتسانة اجلزائرية السوفيتية "يتعلّق بنوعية األسلحة الغربية اليت حيوزها و

سلّح خاصّةً املغرب هو الذي يعمل على إدخال منطقة املغرب العربي يف سباق حنو الت نّقراءة األحداث السابقة تؤكّد أ
اجلزائر بعد أن أحسّت هبذا الوضع، وبعد أن حتسّنت أوضاعها املالية بفعل ارتفاع أسعار البرتول، بدأت تتدارك تأخّرها  نّوأ

  . العسكري بعقد جمموعة من االتفاقات لشراء أسلحةٍ ونُظم دفاعٍ خاصّةً مع روسيا
 4"غري املشروط"طن كما يتّضح ممّا سبق، باإلضافة إىل االندفاع العالقات االسرتاتيجية التقليدية بني الرباط وواشن نّإ

فإذا كانت . يوجد على طرف نقيض مع اجلزائر يف هذا اخلصوص أنــّه يؤكّدللمغرب حنو كلّ املبادرات األوربية يف خمتلف اجملاالت، 
املغرب األقصى ــ بسبب  نّاجلزائر ترفض مبدأ التدخل األجنيب عمومًا سواء كان يف املغرب العربي، العامل العربي أو يف إفريقيا، فإ

. ملواقفه خاصّةً حيال قضية الصحراء الغربية خالفه مع اجلزائر ــ ال يرتدّد يف اللجوء إىل القوى األجنبية لكسب دعمها وتأييدها
 Africaاختصار لعبارة( )AFRICOM(الدليل على هذا أنــّه يف الوقت الذي رفضت اجلزائر احتضان قاعدة األفريكوم 

Command ( إستهدافًا للسيادة " ذلك معتربةً 2007اليت اختذ الرئيس األمريكي السابق جورج بوش قرار إنشائها يف فيفري
على  هذه القاعدة املغرب األقصى قد سعى حثيثًا وعبّر مرارًا عن استعداده إلقامة ، جند أن5ّ"لوطنية، وهتديدًا لألمن اإلقليميا

العالقات املميّزة للنظام املغربي مع إسرائيل مسحت له بإقامة عالقةٍ جيدةٍ مع اللوبي الصهيوني يف  نّزيادةً على هذا، فإ .6أراضيه
الواليات املتحدة األمريكية تضمن له تواصل دعم احلكومة والكونغرس األمريكيني ملواقفه خاصّةً فيما يتعلّق بقضية الصحراء 

قاربتني اجلزائرية واملغربية لألمن، فبينما تتبنّى وتدافع اجلزائر عن مقاربةٍ مستقلّةٍ اخلالف جوهري بني امل نّمن هنا، يتّضح أ. الغربية
  .لألمن القومي، جند أنّ مقاربة املغرب األقصى فيها تبعيةٌ لآلخر االسرتاتيجي وحتالفٌ معه حلماية أمنه القومي

ربي الذي يعدّ بدوره عامالً حامسًا يف تعطيل مسار املغ-العوامل السابقة هلا دور يف استفحال التناقض اجلزائري نّأكيدٌ أ
أوربا (ف االقتصاديات املغاربية تبعية أكرب حنو اقتصاديات الشمال والذي كلّ" احتاد املغرب العربي"التكامل املغاربي ضمن 

ياساهتا جتاه وأضعف موقفها التفاوضي ضمن املسارات املتوسطية متعدّدة األطراف بسبب غياب التنسيق بني س) باألساس
                                                 

 .03، ص29/04/2010، 2919، العدد )يومية جزائرية(، الشروق "!املارينز جيتاح املغرب"مجال لعالمي،  1
كما . ا وأمريكاجنديا أمريكيا قدموا إىل املغرب من قواعد أمريكية عسكرية يف أوربّ 850ت هذه املناورات ضمّ. أقيمت يف منطقة راس درعة وتارودانت باجلنوب املغربي 2

. بالوقود أثناء الطريانلطائرات النقل اجلوي العسكري املتخصص يف التزود  234لقوات املارينز وأسراب من اجملموعة  23ة أمريكية من الفيلق شهدت مشاركة وحدات عسكري
طائرات على علو منخفض والتزود وتضمنت هذه املناورات تدريبات وعمليات تكوين لفائدة القوات املسلحة املغربية على استعمال األسلحة، عمليات حفظ السالم، التحليق بال

 .املرجع السابق: أنظر. بالوقود جوا
 .90مرجع سابق، ص عنرت، عبد النور بن 3

4 Aomar Baghzouz, «XXe Anniversaire de l’UMA (1989-2009): entre immobilisme et impératif de relance», El Watan 
économie (Journal hebdomadaire Algérien),n°187, 23/02 au 01/03/2009, p.13. 
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يف هذا اخلصوص، كشف . ويضاف إىل السلبيات السابقة الكلفة املادّية الضخمة لتشتّت دول املغرب العربي .1االحتاد األوربي
ى هذا ، ويتجل2ّمليون دوالر أمريكي 4600الال اندماج املغاربي يكلّف الدول املغاربية سنويًا  نّأ 2003وزير املالية املغربي سنة 

 "املغرب"إذا كان مثن إنشاء . "يف ضياع لالستثمارات اخلارجية، إحنصار املبادالت التجارية وتباطؤ إنشاء مناصب شغل جديدة
مثن عدم إنشائه أهبض ونتائجه أسوأ على مستقبل الدول املغاربية  نّال مفرّ منه وجيب تقامسه بالتساوي بني الدول اخلمسة، فإ

ــ خطرًا على االقتصاد اجلزائري  4ل تعطّل التكامل املغاربي ــ والذي كان بفعل مبادرةٍ فرديةٍ من قبل املغربطبعًا، يشكّ. 3"مقسّمة
ية اجلزائري واملغاربي عمومًا، فإن كان عُوّلَ على االحتاد للتخفيف من حدّة التبعية اجلزائرية حنو أوربّا عرب مضاعفة املبادالت البين

استمرار االنكشاف األمين يف ) من بني أسباب أخرى(حالة العطب اليت أصابته كانت سببًا  نّفإبينها وبني دول جوارها املغاربي، 
  .تبعيتها لالحتاد األوربي وعجزها يف اجملال الغذائياالقتصادي اجلزائري على سوق النفط والغاز العاملية ويف استفحال 

  نينساذات البعد الليّن واإللتهديدات املغاربية ا :املطلب الثالث
على األمن  تؤثّر سلبًا) اقتصاديّة، شخصيّة وغريها سياسيّة،(تتضمّن الدائرة املغاربية جمموعةً من التهديدات الليّنة 

إذ تتميّز البيئة السياسية املغاربية عمومًا بضعف . 5اجلزائري واليت ال يصعب إثبات وجودها وفق ما يرى باري بوزان وأول ويفر
الدميقراطية نادرةٌ، الديكتاتورية مشرتكةٌ، واستعمال القوّة والقمع يف احلياة السياسية الداخلية مرضٌ "الدميقراطي،  السياسياألداء 
ممّا  ،وغياب دّولة احلقّ والقانونة تراجع فلسفة اخلدمة العامّ ونتجت هذه احلالة عن ضعف التعدّدية، نقص الشفافية، .6"متأصّل

ويف ظلّ احلالة . 7ربتونس واملغ ى أكرب تعبرياهتا يف  ليبيا،تتجلّ" الال إستقرار املقنع"ر الظاهري أو أدى إىل حالةٍ من االستقرا
ألنّ قمع احلقوق واحلريّات العامّة  داخليّةٍ لألمن واالستقرار املغاربي يف أيّ حلظةٍ واردًا بقوّةٍ، احتمال بروز هتديداتٍ السابقة، يبقى

ــ أو على األقل يضعف ــ الثقة يف يفقد  اتواجملتمع األنظمة السياسيةاالتصال السياسي التفاعلي بني يف قنوات النسداد وا
بطبيعة احلال، فإنّ بيئةً ال دميقراطيةً كهذه مهدّدةٌ  .لتحصيل احلقوق خيار العنفاللجوء إىل  مؤسّسات احلكم ويقوّي من احتمالية

ة نقساميّبشكل يغذي اال ثقافة العنفتوليفة العوامل السابقة تساهم بقوّةٍ يف انتشار باستمرار بفقدان استقرارها وأمنها، ألنّ 
وهذا ما حيدث يف الدائرة املغاربيّة، اليت تعاني دوهلا ــ على غرار الدول . االجتماعيّة واالنشقاق السياسي بني اجملتمع والدّولة
   .سياسي-العربية عمومًا ــ من هشاشة يف متاسكها السوسيو

ضعف التنشئة السياسي ناجتة أيضًا عن -وباإلضافة إىل العوامل السابقة، فإنّ حالة ضعف التماسك السوسيو
ة الدينيّ التوظيف السياسي للقيمأمام  اترك اجملال مفتوحً اممّ للوطن،" االنتماء املطلق"و املواطنة وفق مبدأة يف هذه البلدان السياسيّ

، )يف اجلزائر، ليبيا، تونس واملغرب األقصى(استخدام الدين اإلسالمي وهنا تربز حاالت . واجملتمعية ألغراض تغيري الدّولة واجملتمع
أشكال و للعنف السياسي اتٍحركيّ كمسوّغاتٍ لالنفصال ولظهور) جلزائر وأزمات الريف يف املغربأزمة القبائل يف ا(اللغة واهلوية 

                                                 
1 Aomar Baghzouz, art.cit, p.13. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

جتميد نشاطات  عن  وأعلنت ــ كما سلف ذكره ــ حدودها مع اجلزائر اململكة املغربيةأن أغلقت  1995مبراكش يف ديسمرب " األطلسفندق "كان من نتائج حادثة االعتداء على  4
  .احتاد املغرب العربي

5 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.195. 
6 Ibid, p.194. 
7 Mustapha Sehimi, art.cit, p.07. 



 

ستقرار والتجانس الال إنتاج أزماتٍ على مستوى اهلوية وبالتايل إضعافٌ أكربٌ لاحتمو ،ف الديين أو اللغويتطرّمن ال جديدةٍ
  . سياسي على هشاشته-السوسيو

للدول الذي ينتج حاالتٍ من  االقتصادية بضعف األداء هذا وال ميكن نكران ارتباط التطرّف داخل الدائرة املغاربيّ
ي بدورها خمتلف أشكال العنف املسلّح تغذّ الفقريةشة وميش لدى األفراد والشرائح االجتماعية املهمّوالته اإلقصاءالفقر، 

خمتلفةٍ ألمن  تنتج هتديداتٍ) من املناطق املهمّشة إىل املدن(اهلجرة الداخلية اتٍ متصاعدةٍ من والسياسي، وتؤدي إىل ديناميكيّ
   ).وغريها دعارة، أخالقي، خمدراتجرمية، فساد (ى مستوى املدن الكربى واملناطق احلضرية علاألفراد الشخصي 

إذ . وقد قاد الضعف املسجّل على مستوى األداء والبنى االقتصادية للدّول املغاربية إىل انكشاف رهيب القتصادياهتا
يف  الفوسفاطالسياحة وتونس، الزراعة،  ، الزراعة والسياحة يفالنفط يف اجلزائر(شبه مطلقةٍ  ةٍإنتاجيّتعاني هذه األخرية من تبعيةٍ 

، وبسبب مستويات 1وتبعيةٍ حنو األسواق العاملية تعزّزت أكثر بسبب االستقطاب األفقي املمارس من القطب األوربي) املغرب
لعالقاهتا املتشنّجة الذي يؤّدي تعثّر عمليات تسوية يف كافّة اجملاالت االقتصادية نتيجةً  يلدول املغرب العرب املتدنّية التعاون البيين

ضعف القدرة على وتقود هذه احلالة من االنكشاف االقتصادي إىل  .2قضية الصحراء الغربية ــ مثلما سبق ذكره ــ دورًا كبريًا فيها
ظر لتذبذب أسعار اتيجي للتنمية وذلك بالنّالتخطيط اإلسرتاملتمركزة يف اخلارج وإىل مواجهة صعوباتٍ مجّةٍ عند تعبئة املوارد املالية 

  .منهاجيابي للمنتوجات الصناعية املستوردة اق العاملية مع عدم االستقرار اإليف األسواملنتجة مغاربيا املواد 
ة لألمن ة يف انتشار التطرّف، اإلرهاب والعنف املسلّح داخل الدائرة املغاربيّكما تساهم جمموعة من املصادر اخلارجيّ

واالحنياز ة التعامل ثنائيّ الشرق األوسط، ونقصد هبا استمرار حيال ةالسياسة األمريكيّأوّل هذه املصادر هو . القومي اجلزائري
، إذ تُنْتِجُ هذه الطريقة يف أفغانستاناجلليّ للطرف اإلسرائيلي يف صراعه مع الفلسطينيني، باإلضافة إىل االحتالل األمريكي للعراق و

واإلرهاب يف اجلزائر واملغرب العربي عمومًا، وهو ما استغلّه تنظيم ف التطرّ تقود إىل عند بعض شرائح اجملتمع ة إحباطٍحال التعامل
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي الستقطاب جمنّدين جددٍ يف صفوفه، وهي حقيقةٌ تكّشّفت بعد تفكيك شبكات جتنيد مغاربة 

وإفريقيا يف دول الساحل ة، التنموية واإلثنية السياسيّ أمّا املصدر الثاني فهو حاالت األزمات .مثالًالستخدامهم يف العراق  وتونسيني
واملافيا اليت تتاجر يف مة اجلرمية املنظّبعصابات  ارتباطهايف ظلّ ي وغري الشرعي لألشخاص من االنتقال السرّ اتٍج حركيّتنْواليت تُ

  .األسلحة اخلفيفةاملخدّرات و
، مة على مستويات تبييض األموالنظّلجرمية املالصدد، تتأثّر اجلزائر مبا تعانيه دول املغرب العربي من انتشار ليف هذا 

من  حبكم ما يوجد) التونسية-املغربية واجلزائرية-خاصّةً على احلدود اجلزائرية(بكافّة أشكاله باألسلحة اخلفيفة، التهريب املتاجرة 
هذه اجلرائم ما حتدثه  كلّ والعاملية، مع) العربي وإفريقيابني دول املغرب (ية واجلهوية اإلجرامية احمللّ الشبكاتبني  وارتباطٍ تداخل

وهنا تربز جتارة املخدّرات كأخطر هتديدٍ ليّن يواجه األمن  .ةٍ على النسيج االقتصادي واالجتماعي اجلزائريمن تأثرياتٍ سلبيّ
اآلتية باألساس من املغرب األقصى ) القنب اهلندي( املخدّراتار تعترب اجلزائر نقطة عبور لتجّإذ ، اجلزائري ضمن الدائرة املغاربية

                                                 
1 Aomar Baghzouz, art.cit, p.13 
2 Ibid. 



 

املغاربية إىل بعض الدول  موانئ، مطارات وحدود لهذا فضال عن حتوّ، 1القنب اهلندي يف العامل يمن أكرب منتج االذي يعترب واحدً
   .2الالتينية حنو أوربا أمريكاة القادمة من آسيا واملواد السامّهلذه  منفذٍ

األمن القومي اجلزائري ليس يف منأى عن التهديدات الليّنة اليت توجد ضمن الدائرة  نّأ يؤكّدالتشخيص السابق  نّإ
يؤثّر ) مبا فيها أنظمة املغرب العربي(ال أمن معظم أنظمة الشرق األوسط " نّاملغاربية، ويتأكّد هذا التحليل إذا علمنا أنــّه ثبت أ

ربّما استطاعت األنظمة املغاربية، عكس اإلفريقيّة مثالً، ضمان استقرارها داخليا . 3"على سياسات األمن اإلقليمي برمّتها
 ة، لكنّ عوامل تأزّم الوضع األمين تبقى موجودةًوإمخاد االضطرابات الداخليّة عرب جمموعةٍ من اإلجراءات القمعية والتسلّطي

ولةٍ وانفجاره غري مستبعدٍ، لذا يبقى األمن اجلزائري من مقاربةٍ أمنيّةٍ إنسانيةٍ مهدّدًا داخليا وإقليميا يف حال اختالل استقرار د
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  يّاجلزائر القوميّ  مناأل وإفرازاهتا على ةستقـرار اإلفريقيّبيئة الال أمن والال إ :لثاملبحث الثا
                                                 

1 Aymeric Chauprade, op.cit, p.725. 
2 Philippe Marchesin, op.cit, p.53.  
3 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.194. 



 

. ابةً رئيسةً إلفريقيا جنوب الصحراء على حضارات البحر األبيض املتوسط والعاملكانت الصحراء الكربى منذ القديم بوّ
فناهيك عن  .إن منحت الصحراء للجزائر مكاسبًا اقتصاديةً وسياحيةً هائلةً، فإنــّها فرضت عليها أيضًا حتدياتٍ أمنيّة جسيمةو

موقع الصحراء الرابط  نّالتهديد البيئي الناجم عن التصحّر وزحف الرمال حنو الشمال اجلزائري وما ينجرّ عنه من هتديدٍ مائي، فإ
الصحراء الكربى وجعلها طرفًا معنيًا مبا يدور يف القارّة  كلّاجلزائر مبا جيري يف  زاد من حدّة تأثّر بني الشمال واجلنوب اإلفريقي

املرتبطة بدورها ) حدود مع موريتانيا، مايل والنيجر(اجلزائرية متّصلة مباشرةً مبنطقة الساحل الصحراء  نّوباألخص غرهبا، أل
وقد قاد هذا من مقاربةٍ جيوسياسيّةٍ كما رأينا إىل جعل األمن . بإفريقيا جنوب الصحراء حيث بؤر االضطراب ال ختمد تقريبًا

وما يزيد من هذه احلساسيّة هو . الدول املتامخة هلا حتّىديدٍ أمينّ يصدر عن دول الساحل اإلفريقيّ أو اجلزائري حسّاسًا أليّ هت
وحدوده املمتدّة صعبة املراقبة وسهلة االخرتاق،  اإلنكشاف األمينّ اجلزائريّ جنوبًا بسبب الطبيعة الوعرة لإلقليم الصحراويّ

التهديد النامجة عمّا تشهده إفريقيا من إرهاب، نزاعات حدودية، صراعات إثنيةٍ مسلّحة، باإلضافة إىل توفّر العديد من مسبّبات 
  .1حروبٍ أهلية، هتديدات متعلّقة باألمن اإلنساني يضاف هلا اهنيار سلطة بعض احلكومات واحتماالت فشل بعض الدول

  رتتّبة عن نشاط أزواد الطوارقاحلدودية امل- خطر االنفصال الكامن واملشكالت األمنيّة عرب: وّلاملطلب األ
ال ينبغي أن يكون اإلرهاب ومكافحته الشجرة اليت تغطّي الغابة يف الدائرة اإلفريقية لألمن اجلزائري، فال ميكن بأيّ شكل 

مدركات من األشكال اختزال هتديدات هذه الدّائرة يف اإلرهاب وإغفال أزمة الطوارق اليت هي أقدم وأسبق منه يف احلضور ضمن 
  .التهديد اجلزائرية

تعترب أزمة الطوارق من أقدم وأعقد التحدّيات اليت تواجه األمن القومي اجلزائري واليت يعترب حضورها ضمن الشواغل  
ثًُا وتعترب أزمة الطوارق مورو). كتهديدات الدّائرة املتوسطية مثالً(األمنية اجلزائرية قدميًا مقارنةً مبشكالت وهتديدات دوائر أخرى 

، 1962واجلزائر 1960، بوركينافاسو1960مايل ،1960، النيجر1951من ليبيا كلّاستعماريًا ملغّمًا يرجع تارخيه إىل استقالل 
ذات السيادة ) 06أنظر امللحق رقم (عندما وجدت القبائل الطوارقية املتمركزة يف الصحراء الكربى نفسها مشتّتةً بني هذه الدول 

املنصوص عليه يف ميثاق منظّمة الوحدة اإلفريقية " عدم املساس باحلدود املوروثة عن االستعمار"واليت اتفقت على احرتام مبدأ 
التقسيمات اجلغرافية للصحراء اليت متّت باالتفاق بني فرنسا ــ اليت كان أكرب جزء من الصحراء تابعًا هلا ــ  نّومعلوم أ. 19632سنة 

للمجتمعات ) العرقية والدينية(كانت اعتباطيةً ومل تراع احلدود األنثروبولوجية ) صحراء ليبيا(وإيطاليا ) الصحراء الغربية(وإسبانيا 
  .3)الطوارق فيما خيص حالة اجلزائر(اإلفريقية والقبائل الصحراوية 

موقفٌ رافضٌ لواقعهم املقسّم ويطالب بتكوين دولةٍ طوارقيةٍ يف الصحراء : يف ظلّ هذا الواقع، انقسم الطوارق إىل موقفني
وإن كان  حتّىالكربى؛ وموقفٌ مؤيّدٌ للبقاء حتت سيادة الدول املستقلّة شريطة التمتّع باحلرية يف التنقّل واحلكم واإلدارة الذاتية، 

ومنذ ذلك . ألصل ال يعرتفون بفكرة احلدود وال بتحديد جمال جغرايف لتنقّالهتم اليت تتساير مع التقلّبات املناخيةأغلب الطوارق يف ا
 الوقت وإىل غاية اليوم وعالقات الطوارق مع األنظمة املتعاقبة على الدّول اليت يوجدون فيها يسودها التوتّر سيما دولتا مايل والنيجر

                                                 
1 Vanessa Kent and Mark Malan, «The African standby force: progress and prospects», African Security Review, Vol.12, 
n°03,  2003, p.71 
2 Georges Mutin, géopolitique du monde arabe, 02e éd, Paris, Ellipses, 2005, p.90. 
3 Ibid, pp.87-88. 



 

أجربهم على اهلجرة إىل اجلزائر وليبيا وعلى محل  1وقمعًا ضدّ سكّان الشمال بدءا يف عشرية الثمانينياتتان مارستا هتميشًا اللّ
  .السالح للمطالبة حبقوقهم

نتيجةً للموقف األخري، ظهرت جمموعة من حركات األزواد تسمّي نفسها حترّرية مترّدت على سلطة احلكومات املركزية 
وفضالً عن . معها وحترّكاهتا ضدّها إىل تنامي موجات الالجئني واملهاجرين السرّيني حنو اجلزائر وقادت خالفاهتا 2ملايل والنيجر

اليت أفرزها وجود ) هتريب، جتارة خمدّرات، إعتداءات على مواطنني جزائريني وغريها(التبعات االنسانية واملشكالت األمنية 
جلنوبية واستخدامهم هلا كمناطق انكفاءٍ اسرتاتيجي وانسحاب يف حال هؤالء الالجئني واملهاجرين يف صحراء اجلزائر ومدهنا ا

                                                 
" )Djerma( اجلرما"عرقية واحدة هي عنصر حكرا على السلطة جعل ، )Seyni Kountché() "1974-1987( شييين كوتسا"يف النيجر، ويف فرتة احلكم الديكتاتوري لـ 1
ومما صعد التوتر بني حكومة ). من السكان Haoussa() "51%( هاوسا"على حساب األغلبية السكانية اليت ينتمي إليها الطوارق املتمثلة يف عنصر الـ) من السكان 15%(

إىل حالة  ننووإخضاع املنطقة حيث يقط همآبار الطوارق وممارسة اإلبادة ضدإىل تسميم  الرئيس مما دفع هذا األخريكوتشي والطوارق حماولة أحد العسكريني الطوارق االنقالب على 
جلهود ية حال دون جناح اأمّا يف مايل، فإنّ اجلفاف الذي ضرب مناطق عيش الطوارق باإلضافة إىل التهميش واإلقصاء والقمع الذي عانوه نتيجة خضوعهم إلدارة عسكر .الطوارئ

 . التنموية يف منطقتهم بالرغم من الدعم واملساعدات املقدمة
  :هذه احلركات هي 2
I. يف مايل:   

ى توقيعها على اتفاقية متنراست ها احلركة األكثر اعتداال من بني اجملموعات الطوارقية، وقد أدّــّتوصف بأن. يف مايل 1990تأسست سنة : احلركة الشعبية لتحرير األزواد )1
 ؛انشقاقات عديدة داخلها إىل 1991باجلزائر سنة 

 يف موريتانيا؛ 1988جوان  27سست يف تأ: اإلسالمية العربية لتحرير األزواداجلبهة  )2

متنراست بعد فرتة تراجعت عن اتفاق ). ير األزوادحراجلبهة اإلسالمية العربية لت(وهي منشقة عن اجلبهة السابقة  1991أنشئت سنة : اجلبهة الشعبية لتحرير األزواد )3
 ق يف الواقع سواء ما تعلق بإدماج املقاتلني أو إقامة جلنة للتحقيق يف اجملازر اليت مست الطوارق؛لنة من طرف النظام املايل مل تطباإلرادة املع أنّمعتربة قصرية من مصادقتها عليه 

 رفض اتفاق متنراست ودخل يف مواجهات مع احلركات السابقة خاصة احلركة الشعبية لتحرير األزواد؛ 1991أنشئ سنة : اجليش الثوري لتحرير األزواد )4

اجليش الثوري لتحرير األزواد واليت جتمعت مبناسبة اإلسالمية العربية لتحرير األزواد، اجلبهة ، احلركة الشعبية لتحرير األزوادتضم : احلركات واجلبهات املوحدة لألزواد )5
 .، لكن الصراع على النفوذ داخلها أضعف من موقفها التفاوضي مع حكومة مايل1992مفاوضات باماكو سنة 

ماي  23املالية يف كيدال يفوقامت بعملية هجومية ضد ثكنتني عسكريتني للقوات  2006تأسست سنة ": التحالف الدميقراطي من أجل التغيري"أو " ماي 23حركة " )6
 .وقعت اتفاقية سالم مع اجلزائر يف السنة نفسها ومازالت تتفاوض مع حكومة مايل بصورة متقطعة. 2006

شرنا عند حديثنا كما أ 2006أنشئ بدعم من طرف املغرب بعد االنفراج يف قضية الطوارق الذي أفضت إليه اتفاقية اجلزائر العاصمة سنة : املؤمتر الوطين لتحرير األزواد )7
 . عن هتديدات الدائرة املغاربية لألمن القومي اجلزائري الناشئة عن اخلالف مع املغرب

  : هذا باإلضافة إىل عدة حركات مضادة من بينها
 ؛رق والعربتكونت من خمتلف جمموعات الدفاع الذاتي وهي مناوئة للسكان الرحل من الطوا 1994تأسست سنة : اجلبهة املوحدة لتحرير األزواد )1

 .وهي حركة مضادة للطوارق حتظى بدعم اجليش املايل وعدد من املنظمات السياسية واملالية هناك 1994ماي  14تأسست يف ": غونداي كوس"احلركة الشعبية  )2

II. يف النيجر : 

 ؛إىل ثالث فصائل أخرى 1993انقسمت بعد هدنة . 1991أكتوبر  01تأسّست يف : جبهة حترير األزواد واإلير )1

 ؛1993تأسس يف جوان : اجليش الثوري لتحرير مشال النيجر )2

 ؛1993تأسست يف جويلية : جبهة حترير تاموست )3

 .وهي حركة معتدلة ومتفتحة 1994تأسست يف جانفي : اجلبهة الشعبية لتحرير مشال النيجر )4

حتت اسم  1993وجبهة حترير تاموست جتمعت يف أكتوبر  لتحرير مشال النيجراجليش الثوري  وبالرغم من االختالف بني هذه احلركات فإن جبهة حترير األزواد واإلير،
اجليش الشعيب لتحرير مشال : لكن هذه التنسيقية سرعان ما انقسمت إىل. اليت أعدت أرضية مشرتكة من املطالب لتسهيل احلوار مع حكومة النيجر" تنسيقية املقاومة املسلحة"

  .لقوة املسلحة الثورية، اجلبهة الدميقراطية للتجديد، اجلبهة املسلحة الثورية للصحراء وجبهة التوبوالنيجر، حركة حترير مشال النيجر، ا
ن للمزيد م. ية هلا وفق ما خيدم مصاحلهاإن االنقسام والتكتل بني حركات األزواد خاضع العتبارات قبلية باإلضافة إىل دور القوى اإلقليمية يف املنطقة اليت تدعم القوى املوال

 .35-33مرجع سابق، ص صنبيل بويبة، : أنظرالتفصيل عن حركات األزواد 



 

وبالتحديد ضدّ ثكنتني (بلداهنم األصلية  العمليات املسلّحة اليت قاموا هبا ضدّ نّمالحقات من طرف القوّات النظامية، فإ
د قبائلهم الذين مل يغادروا مواطنهم يف مطلع انطالقًا من األراضي اجلزائرية وبالتعاون مع أفرا 1)عسكريتني للجيش املايل يف كيدال

مايل (والبلدان األصلية لالجئني ) اجلزائر(، قادت إىل توتّر إقليمي بني البلد املستقبل 2006سنة  حتّىتسعينيات القرن املنقضي أو 
كادت أن تؤدّي إىل انفالت الوضع األمين هناك وإىل فتح جبهةٍ جنوبيةٍ للقتال بالنسبة للجزائر كانت يف غنى عنها حبكم  2)والنيجر

  . تكريسها جلهدها األمين والعسكري يف مشال البالد الذي كان يعاني من وضعٍ أمين مرتدٍ طوال آخر عشرية من األلفية املنقضية
 كلّواجلغرافية ملنطقة الساحل الصعوبات يف ممارسة السيادة على هذه األقاليم الشاسعة، فر اخلصوصية السكّانية وتفسِّ

من أن تلجأ  الدول اخلمس ال متلك اإلمكانيات املالية وال اللوجيستية إلدارة األقاليم الصحراوية وحتقيق األمن فيها، وعليه، فال مفرّ
هكذا إذاً نشأ  .السلطات املركزية د ضدّخذ مراقبة اإلقليم على عاتقها وأن تتمرّأل) الطوارق(يةٌ دون دولتية جمموعاتٌ إثنيةٌ حملّ

عمدت إىل سياسة وقائية بتوفري البديل االقتصادي  وإن كانت اجلزائر قد ،هتديد الدائرة اإلفريقية لألمن القومي اجلزائري
جنوهبا وترقية ظروف معيشتهم وحماولة إدماجهم يف واالجتماعي للطوارق املوجودين على أراضيها عرب مجعهم يف قرىً ومدن يف 

بديل  مايل والنيجر مل تقدّما أيّ نّح، ألهذه السياسة اجلزائرية مل تَكْفِ لدرء هتديد األزواد ونشاطهم املسلّ احلياة السياسية، فإنّ
سياستامها جتاه ضواحيهم الشمالية بل أعطت رات اليت طرأت على النمط املعيشي للطوارق خيدم استقرار املنطقة، لتعويض التغيّ

هم مل جيدوا بديالً عنها أمام نــّحكومتيهما سيما وأ ة للطوارق للثورة ضدّة اقتصاديا وسياسيا فيهما احلجّوضعف العدالة التوزيعيّ
   .استمرار تدهور أحواهلم االقتصادية وجتاهل مطالبهم من طرف حكوميت باماكو ونيامي

هنائي ملشكلة الطوارق، فإنــّها تبقى متثل هتديدًا كامنًا لألمن القومي  عدم إجياد حلّ السابق، ويف ظلّالوضع  إذاً، يف ظلّ
ونقول هتديدًا لألمن . مشكلة مع اجلزائر ومل يرفضوا أبدًا انتماءهم هلا الطوارق اجلزائريني ال توجد لديهم أيّ نّاجلزائري بالرغم من أ

ى مطالبًا انفصالية على فةٍ يف أوساط الطوارق اجلزائريني تتبنّأوّهلا هو اخلوف من بروز قوى متطرّ: اجلزائري ألسباب أربعة جوهرية
ارق يف البلدان الثالثة، وبسبب توظيف قضية الطوارق يف صراع غرار الطوارق املاليني والنيجريني، فنتيجة للرّابط القبلي بني الطو

بني اجلزائر وفرنسا، بني اجلزائر واملغرب، وبني اجلزائر وليبيا الطاحمة إىل إنشاء الواليات املتحدة (النفوذ يف منطقة الصحراء الكربى 
يبقى  ،فةي مطالب متطرّرقية لتبنّماعات الطوابعض اجل دفعمن اجلمعيات الفرنسية على  مع عمل عددٍ، و)3اإلفريقية بزعامتها

 ويف حال متّ .ي فكرة االستقالل من طرف اجملتمع الطوارقي اجلزائري قائمًاوتبنّ" الدّولة الصحراوية الكربى"احتمال إحياء مشروع 
ة بالتأكيد األمن اجلزائري خاصّد ي هذا املشروع فهذا يعين تفجري نزاعاتٍ حدوديةٍ ضخمة يف منطقة الصحراء الكربى ستهدِّتبنّ
ل الصحراء اجلزائرية ستكون مستهدفةً بالنّظر لغناها بالبرتول، الغاز، الذهب وموارد طبيعيةٍ أخرى؛ ثانيها هو خطر التدخّ نّأ

لدولية أو ل اإلنساني إلغاثة الطوارق ومنحهم املعونة ابذريعة التدخّ) عسكري أو دبلوماسي(غطاءٍ  األجنيب يف املنطقة حتت أيّ
غ من فُوا كجماعاتٍ إرهابية، وهو ما يعترب خطًا أمحرًا يف العقيدة األمنية للجزائر نظرًا الستغالله كمسوّملواجهتهم يف حال ما إذا صُنّ

هات حكومات املنطقة ووضع أيديها على ثرواهتا؛ ثالثها، هو خطر حتالف طرف القوى الكربى للتأثري على سياسات وتوجّ
مة، وهذا االحتمال واردٌ بالنسبة للمتمرّدين حة مع اجلماعات اإلرهابية يف الصحراء وعصابات اجلرمية املنظّاد املسلّحركات األزو

                                                 
1Adlène Meddi, «L’Algérie face à la question touareg», sur: http://www.geostrategie.com/992/l%E2%80%99 algerie-face-a-
la-question-touareg, 28 août 2008. 
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وبعد أن حتولت منطقة الصحراء الكربى  1باماكو ونيامياملسلّحني يف مايل والنيجر الذين يعتربون املوقف اجلزائري مساندًا حلكوميت 
ويرتبط هذا اخلطر باخلطر الذي سبقه بعد أن استغاثت مايل يف السابق . مالذٍ للجماعات اإلرهابية ــ بسبب جغرافيتها ــ إىل

الفرنسية على األراضي -وتؤكّد العملية املوريتانية". اإلرهابيني"الطوارق  بالواليات املتّحدة األمريكية ملساعدهتا يف حرهبا ضدّ
احتمال اللجوء إىل هكذا سلوكٍ ممكن يف منطقة الصحراء والساحل؛  نّأ 2010ة املالية على موقع للقاعدة يف الساحل يف جويلي

ر واألزمات يف إفريقيا جنوب الصحراء، فانتقال التهديدات اجلديدة ي انفتاح منطقة الصحراء على بؤر التوتّرابعها وآخرها، هو حتدّ
 نًا يف ظلّإىل اجلزائر عرب صحراء الطوارق أصبح أمرًا هيّ )جتارة املخدّرات، جتارة األسلحة اخلفيفة، الفقر، السيدا، التيفوس(

ة مراقبة التهديدات االنكشاف األمين الرهيب الذي تعانيه حبكم جغرافيتها الوعرة وما تشهده من صراعات تصّعب من مهمّ
  .2الصاعدة من اجلنوب

  مع اجلرمية املنظمة كصيغة جديدة  لتهديد األمن اجلزائري يف الساحل والصحراء حتالف اإلرهاب :ثانياملطلب ال
اآلن يف تسيري أزمة الطوارق ومل تسمح باشتداد اخلالف بينهم وبني مايل والنيجر عرب  إن كانت اجلزائر قد جنحت إىل حدّ

دهتا، وبالتايل كبحت هتديد هذه األزمة ألمنها املبادرات الثنائية ومتعدّدة األطراف وحاالت الوساطة اليت أشرفت عليها وقا
اجلماعة (تعاني من مشكل انتقال العمليات املسلّحة للتنظيمات اإلرهابيّة احمللّية أصبحت ، 2003القوميّ، فإنّها اليوم، ومنذ سنة 

إىل الصحراء ) جلماعة املغربية املقاتلةاجلماعة الليبية املقاتلة، اجلماعة التونسية املقاتلة وا(واملغاربية ) السلفية للدعوة والقتال
خذ من هذه جمال نشاطها إىل صحراء موريتانيا، مايل، النيجر والتشاد، بعدما كانت هذه التنظيمات تتّ والساحل، عرب مدّ

ذه عني جددٍ يف صفوفها، فأصبحت هاملناطق يف السابق خلفيةً لدعم عملياهتا لوجيستيًا وللتدريب العسكري واستقطاب متطوّ
املي، التنظيمات تشكّل فواعالً جيوسياسيّةً إقليميّةً عرب قوميّةٍ ودون دولتيّةٍ ذات ارتباطاتٍ فكريةٍ، مادّيةٍ وعضويّةٍ مع اإلرهاب الع

  .ر بشكلٍ حاسمٍ يف الديناميكيات األمنيّة للمنطقةتؤثّ
رهابية ضمن الشواغل األمنية وتعاظم حضور التهديد الصادر عن اإلرهاب املمارس من طرف هذه التنظيمات اإل

ذهتا هبدف متويل عملياهتا، وبعد التحالفات اليت أنشأهتا مع عصابات اجلرمية اجلزائرية بعد التأكّد من تورّطها يف عملياتٍ إجراميةٍ نفّ
افتتاحه ألعمال مة وهتريب املخدّرات، السالح اخلفيف والبشر، وهذا ما أكّده وزير اخلارجية اجلزائري مراد مدلسي لدى املنظّ

اإلرهاب الذي يشهد تطوّراتٍ خطريةً " نّعندما صرّح أ ،باجلزائر العاصمة 2010يف مارس " مؤمتر التنسيق بني دول الساحل"
د مة اليت عدّ، وشدّد مدلسي على الروابط بني اإلرهاب واجلرمية املنظّ"مة باتا يطرحان هتديداتٍ حقيقيّةًوحتالفاته مع اجلرمية املنظّ

هذا، وتثري عمليّات اجلماعات اإلرهابية وعالقاهتا األخطبوطية مع شبكات اإلجرام والتهريب . منها هتريب املخدّرات واألسلحة
غ النتهاك ة وفرنسا كمسوّحدة األمريكيّهذا الوضع من طرف الواليات املتّ فات اجلزائر من أن يستغلّيف الصحراء والساحل ختوّ

 "مبادرة عموم الساحل"ـما يعرف ب 11/09ت منذ أحداث الواليات املتحدة تبنّ نّحراء، السيما وأسيادهتا وعسكرة منطقة الص
)PSI(3 ّإىل إنشاء تعاون عملياتيّ معها لتعزيز قدراهتا  هتدف ، واليتالنيجر والتشاد مايل، موريتانيا،هي هة إىل أربع دول املوج
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، TSCTP(2( 1"الشراكة ملكافحة اإلرهاب عرب الصحراء"مبا يعرف بـ 2005زت سنة واليت تعزّ األمنية يف احلرب على اإلرهاب،
ع حدة تتطلّوإن كانت الواليات املتّ .يف املنطقة" األفريكوم"عن إقامة قاعدةٍ لـ ،2007وهي اآلن تبحث جاهدةً، ومنذ سنة 

الرفض اجلزائري الحتضان هذه القاعدة  نّ، فإ3واليت تشكّل أفضل نقطةٍ ملراقبة املنطقة ككلّ يف متنراست،" األفريكوم"لبناء
ريقيا عمومًا ويف السّاحل خصوصًا، وتبقى هلا يف إف ةٍعسكريّ قواعدٍوتصاعد الظاهرة اإلرهابيّة يف املنطقة قد يدفعاهنا إىل بناء 

  .هذه القواعدواحدةٍ من الحتضان  الدول األكثر احتماالًإحدى مايل 
الذي أشرفت عليه اجلماعة السلفية للدعوة والقتال يعود  4اإلرهاب من اجلزائر حنو الصحراء وما وراءها" انتشار" نّإ

قيادة التنظيم والذي انتهج هنجًا جديدًا يقوم على " أبو مصعب"امللقّب بـدرودكال  بعد اعتالء عبد املالك 2003تارخيه إىل سنة 
بينهم (سائحًا أوربيًا  32وكانت عملية اختطاف . مدّ حترّكات التنظيم إىل الصحراء وتوسيع جمال نشاطه ليشمل الدّول اجملاورة

عبد الرزاق املظلي "ادها عمار الصايفي املكنّى بـاليت ق 2003جانت وإيليزي يف أفريل من سنة  بني) سويسريني 04أملانيًا و 14
من احلكومة األملانية مقابل إطالق سراحهم، أكرب دليل على ) ألف أورو 250ماليني و 04(وحصوله على فديةٍ ضخمةٍ )" البارا(

جلماعة من تضييق اخلناق فرار ا، أوّالً: ا عن أسباب هذا التحوّل فهيأمّ. هذه النقلة يف عمل اجلماعة السلفية للدعوة والقتال
املمارس ضدّها يف الشمال اجلزائري ومن املالحقات األمريكية والدولية يف الشرق األوسط؛ ثانيًا، احنسار نشاطها يف اجلزائر بفعل 

 ، األمهّية اليت تكتسيها الصحراء بالنسبة للجماعات5االنشقاقات اليت حدثت داخلها بسبب مشروع املصاحلة الوطنية؛ ثالثًا
حة، فمن جهة، تسهّل التضاريس الوعرة ألقصى اجلنوب اجلزائري متوقع وتنقّل هذه التنظيمات، ومن جهةٍ ثانيةٍ، يَسْهُل اخرتاق املسلّ

ا أمّ. ية اجلنوبية للجزائر مع مايل والنيجر بسبب طوهلا الكبري وعدم خضوعها للرّقابة الكلّية من طرف احلكومة اجلزائريةاحلدود الربّ
، باإلضافة إىل ما تشهده من نشاطٍ سياحيّ )النفط والغاز(غنى الصحراء باملوارد االقتصادية األوّلية  نّاسرتاتيجيًا واقتصاديًا، فإ

غربيّ، ساعد اجلماعات اإلرهابية على حتقيق الصدى ألعماهلا عرب ضرب احلكومة داخليًا وإحراجها خارجيًا؛ رابعًا وأخريًا، 
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب "بعد أن صارت " تنظيم القاعدة"إىل إشراف  2007السلفية منذ سنة خضوع نشاط اجلماعة 

وأصبحت تضمّ، باإلضافة إىل اجلماعة السلفية للدّعوة والقتال، اجلماعة الليبية املقاتلة، اجلماعة التونسية املقاتلة " اإلسالمي
م اجلديد من ملجأ يتوجّه إليه سوى منطقة الساحل والصحراء بعد االغتياالت، ومل جيد هذا التنظي. واجلماعة املغربية املقاتلة

  .6االعتقاالت واملالحقات اليت طالت قياداته وعناصره يف البلدان املغاربية
وبعد الضربة املوجعة اليت تلقّتها اجلماعة السلفية للدّعوة والقتال باعتقال عبد الرزاق املظلي ومجاعة من عناصر تنظيمه 

التشادية ثم تسليمه بعد أشهر من االتصاالت -يف إحدى تنقّالته على احلدود الليبية" جبهة التوبو"من طرف مقاتلني طوارق من 
باجلزائر حاليًا هو موجود يف سجن سركاجي (إىل اجلزائر ) أملانيا، ليبيا، أمريكا ودول أوربية(قادهتا اجلزائر وجمموعةٌ من الدول 

عة السلفية ــ ثم تنظيم القاعدة يف املغرب العربي ــ جاهدةً إلثبات وجودها يف الصحراء والساحل ومشال ، سعت اجلما)العاصمة
                                                 

1Lauren Ploch, «Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa», Congressional 
Research Service Report for Congress, July 28, 2009, p.21.   
2TSCTP: Trans Sahara Counter-Terrorism Partnership. 
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" بلعور"وقد واصل خمتار بلمختار امللقّب بـ. إفريقيا ولتظهر وكأنّها غري متضرّرَةٍ باعتقال أحد أهمّ قيادييها يف املنطقة الصحراوية
لصحراء اجلزائرية وصوالً إىل موريتانيا غربًا ودول الساحل جنوبًا، وأقام عالقاتٍ مع مهربي النشاط اإلرهابي باسم التنظيم يف ا

لكنّ بلعور أيضًا . 20051مبوريتانيا سنة " املغيطي"ولعلّ أهمّ عمليةٍ قام هبا هي اهلجوم على ثكنة . السالح، املخدّرات والسجائر
  .2008مطلع شهر أفريل هلا انتهت بتسليمه لنفسه  2007دخل يف مفاوضات مع السلطة اجلزائرية يف هناية 

اإلسالمي يف منطقة الساحل والصحراء  اليت انتهجها تنظيم القاعدة يف بالد املغرب تواصلت عمليات االختطاف
والنيجر، كما على احلدود بني مايل ) وبريطانيني وأملانيةٌ سويسريٌ(تنظيم أربعة أجانب اختطف ال 2009جانفي  22 ففيالكربى، 

 2009سنة كما اختطف يف نوفمرب من . بعد خطفه على احلدود بني النيجر ومايليف السنة نفسها رعيةً بريطانيًا  قتل التنظيم ذاته
 فيها رعيةف طِتُخْالثانية مبايل اِمواطنني إسبان؛  ثالثة فيها فطِتُخْوريتانيا اِاألوىل مب :ثالث عملياتٍ منفصلةأوروبيني يف مخسة 
على إثرها  فطِتُخْاِنوفمرب  26؛ والثالثة يف )2010فيفري  23أفرج عنه يف ( )Pierre Camatte(بيري كامات  يدعى فرنسي

املوريتانية الفاشلة -أعدم بعد العملية العسكرية الفرنسية) Michel Germaneau(مواطن فرنسي آخر يدعى ميشيل جريمانو 
ومل يقتصر استهداف األجانب يف الساحل والصحراء على . 2010ضد معاقل التنظيم يف صحراء كيدال مشال مايل يف جويلية 

جوان العاصمة املوريتانية يف  ا بالرصاص يفرميً أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن قتل موظف إغاثةٍ أمريكياخلطف، فقد 
  .ط يف السنة نفسهاالسفارة الفرنسية بالعاصمة نواكشو هو املسؤول عن اهلجوم االنتحاري على أنــّه، و2008

عمليات اختطاف األجانب هذه يف الصحراء اجلزائرية ويف دول الساحل، حبكم االرتباط العضوي بني خاليا اإلرهاب يف 
فاجلزائر مطالبة إمّا بتحمّل مسؤوليتها كاملةً يف محاية األجانب، سواء كانوا سوّاحًا، مستثمرين  .يف ورطة املنطقة، تضع اجلزائر كلّ

أن ترضخ  االستثمار أو السياحة فيها، وإمّا االستقرار واألمن قد استتبّ وأن ليس هناك من عائق يعيق نّأو عمّاالً، إلثبات أ
سواء من الدول األوربية، اليت أدخلت حياة وأمن رعايا االحتاد األوربي يف اخلارج يف خانة للضغط الدويل وتقبل بالتدخّل األجنيب 

، أو من الواليات املتحدة األمريكية اليت تعترب أنّ اإلرهاب يف 2املخاطر اليت تستوجب تدخّلها ولو باستخدام القوة العسكرية
رار يف منطقة الساحل وإفريقيا ال يؤثّر على القارّة اإلفريقية فقط بل وأنّ الال أمن والال إستق" مصدر قلق كبري"الصحراء يشكّل 

هذا وتُصَعِّبُ عمليات دفع الفدية من طرف احلكومات األجنبية مقابل إطالق سراح . 3كلّعلى املصاحل األمريكية واجملتمع الدويل ك
تجفيف منابع متوين ومتويل السعي اجلزائري احملموم لا جتعل من أنــّهمواطنيها من مهمّة القضاء على اإلرهاب يف الصحراء حبكم 

  .ا وإقليميًا بال طائلحمليًالتنظيمات اإلرهابية 
وقد أخذت هتديدات الدائرة اإلفريقية لألمن القومي اجلزائري اليت مصدرها اإلرهاب يف الصحراء والساحل منحى 

وبعدما صارت ال تتوانى عن واملافيا، عصابات اجلرمية املنظّمة  أخطر بعدما أقامت التنظيمات اإلرهابية عالقات تعاون وتبادل مع
من أجل التَمَوُّن ومتويل نشاطاهتا بسبب شحّ مصادر التمويل ) االجتار باملخدّرات، البشر والسالح(ممارسة أيّ نشاطٍ إجرامي 

زائرية حول االعتداء اإلرهابي يف هناية ففي هذا الصّدد، كشفت التحريات اجل. واملؤونة اليت كانت تعتمد عليها يف التسعينيات
عنصرًا من حرس احلدود اجلزائري، عن تورّط تنظيم القاعدة  12بتمنراست، والذي أسفر عن اغتيال بتني زاواتني  2010جوان 
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وتضاف هذه . 1قناطري من الكيف املعاجل إىل داخل الرتاب اجلزائري 07فيه وأنّ هذا االعتداء كان بغرض تسهيل عملية هتريب 
مجركي باملنيعة على أيدي اجلماعة السلفية يف  13سبقتها أمهّها مقتل  العملية إىل اعتداءات أخرى ضدّ فرق اجلمارك اجلزائرية

  . 2، باإلضافة إىل االعتداءات املسلّحة ضدّ حرس احلدود يف والية بشار املعروفة كممرٍ للتهريب2006
مل حيدث قطّ أن أبلغ مهرّبٌ عن موقع مجاعةٍ  أنــّهجلرمية املنظمة يف الصحراء الكربى ما يثري التوجّس من عالقة اإلرهاب با

إرهابيةٍ، ويف الوقت ذاته، مل تعرتض اجلماعات اإلرهابية البتّة سبيل عصابات التهريب، ويف ذلك دليلٌ على العالقة بني الطرفني، 
وتؤكّد . 3ية، وهذه األخرية توفّر احلراسة وتؤمّن طرائق ومسالك التهريب هلافجماعات اجلرمية املنظمة متوّل ومتوّن اجلماعات اإلرهاب

ومتوين التنظيمات اإلرهابية يف الصحراء الكربى  بعض حترّيات أجهزة األمن اجلزائرية املتابعة لنشاط إمارة الصحراء أنّ أغلب متويل
، وإمّا اإلتاوات اليت )كتهريب املواد الغذائية، الوقود، السجائر واملهاجرين السريني(مصدره إمّا عمليّات التهريب بكافّة أشكاله 

دليل على عمق العالقة بني عصابات  كما تؤكّد التحريات السابقة أنّ أبسط. يدفعها املهرّبون هلذه التنظيمات بغرض تأمني تنقّالهم
فبالرغم . التهريب وإمارة القاعدة يف الصحراء هو فشل إجراءات احلصار اليت انتهجتها قوّات األمن اجلزائرية ضدّها يف شلّ نشاطها

ملنع ية والذي فرضته السلطات اجلزائر، 2006من إجراءات حظر نقل الوقود إىل أغلب واليات اجلنوب دون رخصةٍ أمنية منذ 
والشيء نفسه . وصوله لإلرهابيني، فإنّ األخريين مل يعانوا من أزمة وقودٍ بسبب إمداد املهرّبني هلم هبذه املادّة احليوية للتحرّك والتنقّل

رهابيني بعد يقال عن املياه، إذ ثبت ــ بشهادة تائبني من كتيبة امللثّمني وبعدها إمارة الصحراء ــ أنّ املهرّبني نقلوا مياه الشرب لإل
  .4الرقابة الصارمة اليت فرضتها السلطات العسكرية اجلزائرية على منابع املاء واآلبار يف الصحراء

وباألخصّ املتعلّقة باالجتار باملخدّرات، هتديدًا جديدًا لألمن اجلزائري يف عصر العوملة  ،مةل اجلرمية املنظّتشكّهذا، و
ب أيضًا اسرتاتيجياتٍ أمنية والذي يتطلّ) الدّولة، اجملتمع واألفراد(املرجعية لألمن اجلزائري بتأثرياته السلبية مجيع الوحدات  ميسّ

وقد سامهت . للتصدّي له) اجتماعية-قضائية، اقتصادية(شاملةً، أي قائمة على إجراءات عسكرية وأخرى غري عسكرية 
خليج غينيا بالدرجة األوىل، باإلضافة إىل (جنوب الصحراء عوامل القرب اجلغرايف من مناطق إنتاج وعبور املخدّرات يف إفريقيا 

؛ ضعف األنظمة اجلنائية يف إفريقيا جنوب الصحراء وفسادها؛ 5)السنغال، ساحل العاج، غانا، التوغو، البنني، نيجرييا والكامرون
بنية احلروب والنزاعات فيها وانكشاف اجلزائر من اجلنوب بسبب ضعف التغطية األمنية حلدودها اجلنوبية، يف تفاقم التأثري السليب 

الكوكايني، اهلريوين والكراك املضبوطة يف وتشري أرقام كمّيات القنب اهلندي، . للمخدّرات على أمن اجملتمع واألفراد اجلزائريني
، إىل خطورة التهديد اآلتي 6رة على العقلرة باألطنان، باإلضافة إىل مئات اآلالف من األقراص املهلوسة واملؤثّسنة واملقدّ كلّاجلزائر 

الكميات اليت حتجز  نّون أديؤكّني بعض املختصّ نّمن املخدّرات وشبكات هتريبها واالجتار هبا على األمن اجلزائري، خاصةً أ
  .7بكثريٍ من الكميات اليت عربهتا حنو بلدان أخرى أو استقرت فيها من أجل االستهالك احمللي وتتلف يف اجلزائر أقلّ
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مراقبة مناطق إنتاج املخدّرات يف إفريقيا جنوب الصحراء من طرف العصابات يشجّع االنفصال عن السلطات املركزية  نّإ
الرواج  نّويف اجلزائر، فإ. وهو ما جيب أن تأخذه احلكومة اجلزائرية يف احلسبان 1عامالً من عوامل تفكّك الدولوبالتايل يكون 

، يغذي اجلرمية احلضرية وداخل )خصوصًا الشباب(املتزايد للمخدّرات، باإلضافة إىل العواقب الوخيمة اليت حيدثها على األفراد 
االجتار باملخدّرات وتروجيها يف اجلزائر، والذي هو من فعل  نّوعليه، فإ. األحياء وبالتايل يصبح هتديده لألمن اجلزائري من الداخل

رمية املنظّمة واإلرهاب، جيب أن يرفع إىل مصفّ التهديد املوضوعي الوجودي حبكم أنــّه يلحق ضررًا فادحًا بالسالمة شبكات اجل
املخدّرات إذا "الصحّية، املعنوية والعقلية للمجتمع اجلزائري من جهة، وبتماسك الدّولة اجلزائرية يف حدّ ذاهتا من جهةٍ أخرى، فـ

  .2"فُ الشعوب وكمُحصّلة لذلك تَضْعُفُ الدولهامجت الفرد البشري تُضْع
جتار بالبشر من نساء لالخصبًا  الصحراء وجنوهبا فضاءً أصبحت منطقة االجتار باملخدّرات، على زيادةًهذا، و

 النيجر، األطفال يف احلروب والتهريب يف مايل،مثلما يدلّ عليه استغالل  والعمل الرخيص االسرتقاق اجلنسييف  مستغالهلوأطفال ال
ة يف ذلك ـــ هتريب البشر من دول جنوب الصحراء ــ عرب شبكاتٍ خمتصّ نّ الكثري من الدراسات أوتشري .بوركينافاسوتشاد و
تونس  ثمّ اجلزائر-مايلأوربّا عن طريق  رب موريتانيا، أو حنوون يف هذه الرحلة باجلزائر عحنو دول اخلليج العربي وميرّغالبًا يكون 

لون يف شوارع ن يتجوّوكثريًا ما يُرَى هؤالء األطفال أو النساء مشرّدي .3اسبانيا-إيطاليا، أو عرب حمور املغرب ون الوجهةلتك
االستقرار النهائي يف دول العبور اليت ة بتغيري مسار اخلطّبسبب أو  يةٍع مسار الرحلة ألسباب مادّلتقطّ متنراست أو وهران كنتيجةٍ

  .4من بينها اجلزائر
هو خميفٍ ضمن الدّائرة اإلفريقية لألمن اجلزائري وتصاعدها بشكل  الضمانة والغطاء النتشار هذه التهديدات ما يوفّر

تربز جتارة  ،ويف هذا الصدد .السالح والقوّة املاديّة من طرف التنظيمات اإلرهابية وشبكات اجلرمية املنظّمة يف نشاطاهتا استعمال
تشري إذ  اإلفريقية عمومًا ومناطق االقتتال خصوصًا كمصدر هتديدٍ آخر لألمن اجلزائري،رواجها الكبري يف القارّة األسلحة و
 نّأ 2003لسنة ) وهو برنامج حبث مستقل باملعهد األعلى للدراسات الدولية جبنيف" (مسح األسلحة اخلفيفة"تقرير  تقديرات

من األسلحة املوجودة يف اجلزائر  %80 نّآنفًا، فإ وكما أشرنا .5اإلفريقية القارّةيف خفيف مليون سالح  100هناك حوايل 
ق باألسلحة املوجودة يف اجلدير بالذكر فيما يتعلّ. مصدرها بؤر االقتتال يف إفريقيا الغربية اليت تأتي إىل اجلزائر عرب مايل والنيجر

ا املستعمل أو ص من خمزوهنا إمّحة اليت تتخلّعة لألسلمصدرها يف الغالب هو الدول األوربية املصنّ نّقة يف اجلزائر أإفريقيا واملسوّ
دة يف دول الساحل وجنوب الصحراء، إىل درجة أصبحت هذه حة وامليليشيات املتمرّمن اجليل القديم ببيعه للمعارضات املسلّ
                                                 

وأنغوالـ إذ تدفع املخدّرات إىل اخلروج  التشادوقبلها  جنوب السودانورواندا الصومال، بورندي،  ،، السرياليونليبريياموزمبيق، يف النزاعات اليت هزت  لعبت املخدّرات دورا أساسيا 1
يف السنغال ــ مثال ــ كانوا ميولون حرهبم  )Casamance(عن القانون وجتاوز سلطة الدولة وإحلاق الضرر مبنظومتها القانونية واالقتصادية، فقد ثبت أن االنفصاليني يف منطقة كازامانس 

لعصب العسكرية والشبه عسكرية يف إفريقيا فتعتمد على االجتار باملخدّرات، باإلضافة إىل السطو املقنن وسرقة املساعدات أما ا. ضد سلطة داكار عن طريق االجتار باملخدّرات
يات امليليشيات املسلحة فقد ثبت أهنا تقود إىل مستويات أعلى من اإلجرام يف عمل خدّرات ال تؤثر فقط على دوافع الفاعلني بل على سلوكاهتم أيضا،وامل .اإلنسانية، لتمويل نشاطاهتا

   :أنظر. للمخدّراتيف إفريقيا، وأن هذه امليليشيات تغايل يف مطالبها لإلتاوات بفعل التأثري السليب 
Aymeric Chauprade, op.cit, pp.726-727. 
2 Ibid, p.723. 

، باتنة، جامعة )ختصص عالقات دولية(، مذكرة ماجيستري يف العلوم السياسية والرهانات التحديات. طقة الساحل والصحراء اإلفريقيةيف من رياجلـزائـ ينشاكر ظريف، البعـد األم 3
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جرام املتخصّصة التهديد لألمن اجلزائري الذي مصدره شبكات اإل نّومعلومٌ أ. 1األسلحة تباع بطريقة علنية يف أسواق تلك الدول
احلروب تأجيج يف الذي متارسه هذه الشبكات  التجارب اليت تؤكّد الدور الكبري نّيف جتارة األسلحة ال نقاش فيه، سيما أ

عن األسلحة لتحقيق التفوّق  أقليةٍ كلّوالنزاعات واإلرهاب كثرية، خاصّةَ يف إفريقيا، حيث البحث باستمرار من طرف متمرّدي 
  . ، أو من طرف اإلرهابيني لتحقيق التفوّق على القوّات النظامية مبا خيدم املصلحة التجارية لبائعي السالح2األخرىعلى األقلّيات 

إختطافاتٌ، هتريبٌ، إجتارٌ باملخدّرات، (إنّ كثافة العمليات املمارسة من تنظيمات اإلرهاب املسلّح واجلرمية املنظّمة 
االنكشاف األمين الرهيب للجبهة اجلنوبية  ادًا درست جيّأنــّه نت اخليار بلجوئها للصحراء وتؤكّد أنــّها أحس) بالبشر أو بالسالح

فقد وجدت هذه التنظيمات يف الصحراء مالذًا لنشاطاهتا حقّق هلا الصدّى لعملياهتا واستطاعت . للجزائر قبل االستقرار فيها
. احلصار الذي فُرِضَ عليها يف الشمال وكاد أن يؤدّي إىل اختفائها أن تلحق الضرر باألمن اجلزائري من خالله وهو ما عوّضها عن

التغطية  نّوإن كانت أغلبية العمليات اإلرهابية واإلجرامية يف الصحراء مترّ بسهولةٍ عرب احلدود فهذا دليلٌ على غياب ما يعوقها وأ
). اإلرهاب واجلرمية املنظمة(ضاء على الظاهرتني يف املنطقة األمنية واإلجراءات املتّخذة قطريًا أو إقليميًا مازالت غري كافيةٍ للق

كما تؤكّد كثافة تلك العمليات صعوبة إحكام احلراسة على احلدود اجلزائرية اجلنوبية وتأمينها بسبب االمتداد املرتامي األطراف 
  .للصحراء من جهة، وقساوة مناخها وتضاريسها من جهة أخرى

 التبعات األمنيّة للهجرة غري الشرعيّة من إفريقيا حنو وعرب اجلزائر  :ثالثاملطلب ال

تؤدّي حالة الال أمن اإلنساني الناجتة عن األزمات الداخلية، احلروب والصراعات املسلحة، اجملاعات، األوبئة، الكوارث 
، 3)من فقراء العامل %30سكان القارّة و من %45مليون فقري يف إفريقيا أي  450(، الفقر )كالتصحّر، اجلفاف واجلراد(الطبيعية 

األمراض الفتّاكة ونقص الرعاية يف الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء، باإلضافة إىل املمارسات السياسية القمعية واألزمات 
وتأخذ هذه  .تلك الظواهر ومن بؤر االضطراب كلّاالقتصادية املتتالية إىل حركيات نزوح هائلةٍ آلالفٍ من املدنيني هروبًا من 

، وأمّا الثانية فتكون من 4إىل املدن) املزارعني واملربّني(فأمّا األوىل فتكون من مناطق البدو . داخلية وخارجية: احلركيّات صورتني
  .الدول اإلفريقية عمومًا حنو مشال القارّة سواء لالستقرار هناك أو للعبور حنو أوربا

بطريقةٍ سرّيةٍ وغري شرعيةٍ، من أهمّ التهديدات احلالية لألمن القومي اجلزائري  تعترب اهلجرة من النوع األخري، واليت تتمّ
سرّية تلك احلركيات تصعّب جدا من مراقبتها وحتدّ من سيادة الدّولة اجلزائرية يف التصدّي هلا  نّالقادمة من الدائرة اإلفريقية، أل

اإلفريقية غري الشرعية هو العجز عن إنتاج بيئةٍ إفريقيةٍ داخليةٍ قادرةٍ على  أكرب ما يغذي اهلجرة. حبكم طبيعتها عرب الوطنية
الشغل، الكسب ودخل (خصوصًا ماديّة و) كرامة اإلنسانية، اهلويةال(نفسيةٌ ، )أمن وبقاء(طبيعيةٌ "االستجابة لتطلّعات السكّان 

إىل العيش يف ظروف أحسن، وهو ما يدفعهم للبحث عن على وجه اخلصوص ــ يتطلّعون ــ ، ما جيعل الشباب منهم 5)"فردي أكرب
  . إن كلّفهم ذلك حياهتم حتّى 6"البحث عن احلياة"لـ) قارّة احللم األخري(أيّ سبيل للهجرة حنو أوربا 
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طموحهم " حتّىوتعاظم اخلطر اآلتي من املهاجرين غري الشرعيني بعدما استفادت شبكات اجلرمية املنظّمة من يأسهم أو 
لتستغلهم يف حتقيق مآرهبا وأهدافها، فأصبح املهاجرون السرّيون ينتجون حيثما حلّوا أو مرّوا أشكاالً خمتلفةً  1"سلطة والثروةإىل ال

من اجلرائم املنظّمة، من دعارةٍ، هتريب، اجتار يف املخدّرات والسالح والبشر، تزويرٌ للوثائق الرمسية واألوراق النقدية وتبييضٌ 
مـــــــرض اإليـــــــدز  انتقالاخلوف من  الً عن األمراض املستعصية واآلفات الصحّية املصاحبة هلم عمومًا، خاصّةًلألموال، هذا فض

يف العامل موجودون يف إفريقيا وفق إحصائيات األمم املتّحدة  HIVمن حاملي فريوس  %67( إىل اجلزائر ــ إفريقيايف  ــ املتفشّي
باستخدام املهاجرين السرّيني، وهو ما يشكّل هتديدًا خطريًا للسّالمة  ةعارة والتجارة اجلنسيّالدّ بناء شبكاتبفعل  2)2007لسنة 

كلّ هذا يضاف إليه التهديد لألمن اجملتمعي اجلزائري وهويته بفعل اهلجرة . الصحية ألفراد اجملتمع اجلزائري يف حال مل يتمّ تطويقه
وميكن . 3"هدم بنية جمتمعاهتم األصلية وإعادة تركيب اجملتمعات املستقبلة هلمتساهم يف [...] تدفّقات املهاجرين " نّالسرية أل

أغلبية املهاجرين القادمني إليها من إفريقيا خيتلفون يف أمناطهم احلضارية والثقافية  نّإسقاط هذا القول على حالة اجلزائر، أل
، حتّى وإن كان تأثريهم ضعيفًا يف هذا اخلصوص مقارنةً )وإن كان بعضهم مسلمون(ائري وعاداته وعاداهتم عن منط اجملتمع اجلز

  .بالتهديد اهلوييت القادم من الشمال
منقطة عبور حيوية تعترب وممّا يزيد من اآلثار السلبية للهجرة غري الشرعية على أمن اجلزائر هو موقعها االسرتاتيجي، إذ 

للمهاجرين اآلتني من التشاد، مايل، بوركينافاسو، غانا، السنغال، غينيا، ليبرييا والكوت ديفوار ) صًا متنراستخصو(وممرا أساسيا 
ون بشؤون ر املهتمّيقدّ يف هذا اخلصوص،. سواء إلكمال الرحلة حنو الضفاف اجلنوبيّة ألوربّا أو لإلستقرار بصورةٍ دائمةٍ يف اجلزائر

عدد األفارقة  نّوأ هنائيّاستقبال واستقرار لدول  ل دول العبورهذه الظاهرة بدأت تتأرجح حنو حتوّ نّة يف املنطقة بأاهلجرة السريّ
وأحصت خليّة علم اإلجرام بالدرك الوطينّ اجلزائريّ . م يف تزايدٍ مطردٍأنــّهو 4املهاجرين يف املغرب العربي أكرب من عددهم يف أوربا

، كما أحصت بلدية 5أتوا من الصحراء الكربى 2007إىل غاية جانفي  2001مهاجر غري شرعيّ خالل الفرتة املمتدّة من  30000
  . 6جنسية إفريقية يف املدينة 45ع وعبورٍ حيوّية بالنّسبة للمهاجرين غري الشرعيني ــ حوايل متنراست ــ اليت تعترب نقطة جتمّ

أوّالً، املعاملة اإلنسانيّة والظروف الالئقة : من املهاجرين يف اجلزائر إىل األسباب التاليةوميكن ردّ وجود هذا العدد الكبري 
وهو ما يشكّل عامل جذب قاد إىل استقرار عددٍ ) املغرب وليبيا(اليت يلقاها املهاجرون األفارقة يف اجلزائر مقارنةً بالدّول اجملاورة 

ك املهاجرين بسبب طول احلدود ووعورهتا وبسبب اختالطهم مع الطوارق يف احلدود كبري منهم فيها؛ ثانيًا، صعوبة مراقبة حترّ
الطوارق يتحرّكون حبرّيةٍ شبه مطلقةٍ بني حدود اجلزائر، مايل والنيجر، وقد استغل املهاجرون هذه الوضعية  نّومعلوم أ. اجلنوبية

الكامريون، نيجرييا، موريتانيا وليبيا، تعترب من املناطق املفضّلة  اجلزائر، باإلضافة إىل نّللدخول إىل اجلزائر دون عائق؛ ثالثًا، أ
ــمي للراحة والعمل بالنسبة للمهاجرين األفارقة؛ رابعًا، الفراغ القانوني يف كيفية التعامل مع املهاجرين السريّني وضعف التنسيق اإلقليـ

إالّ بإيعاز أوربّي أو يف حالة اندالع أزمةٍ بسبب املهاجرين مثلما  ــ سواء بني دول االستقبال أو بني دول االستقبال ودول املصدر ــ

                                                 
1 Philippe Marchesin, op.cit, p.107. 
2 Lauren Ploch, art.cit, p.16.  
3 Philippe Marchesin, op.cit, p.109. 
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حصل بني اجلزائر واملغرب بعدما اهتمت كلّ منهما األخرى بالتقصري يف حراسة احلدود املشرتكة والتقاعس يف إعادة املهاجرين من 
فمعروفٌ . اليت تنتج حركيّات نزوح أو هجرةيف منطقة الساحل  األزماتخامسًا وأخريًا، قرب اجلزائر من حزام . 1حيث جاؤوا

بني  صراعاتٍ شبه دائمةٍ اليت تعيش بصفةٍخصوصًا سواء يف دولة التشاد،  االضطرابات الداخلية الساحل يعاني حاالتٍ من نّأ
للكوارث  ظربالنّظري تشهد اهتمامًا إعالميًا منقطع الناليت  بالسودان دارفورأو يف  ،بني خمتلف اإلثنياتاقتتال الشمال واجلنوب و
  .اإلنسانية اليت أنتجتها

مهما كانت أسباب وجودهم يف اجلزائر، فإنّ هتديد املهاجرين السريّني لألمن اجلزائري استفحل بعدما حتوّلت اهلجرة غري 
ألسباب ومل جيد من فمعلومٌ أن املهاجر السريّ إذا انقطعت به ا. الشرعية إىل نشاطٍ إجراميّ على عالقة بشبكاتٍ إجراميّةٍ أخرى

، وما حيرّضه أكثر على اللجوء إىل هذا السلوك أنــّه 2وسيلةٍ تضمن له العيش ال يتوانى إىل اللّجوء إىل النشاطات احملظورة واملوازية
تقارير الدرك يف هذا الصّدد، تؤكّد . ال خيشى على نفسه شيئًا حبكم أنــّه غري معروفٍ بالنسبة لقوّات األمن يف البلد الذي يقيم فيه

لتورّطهم يف جرائم متسّ بأمن البالد  2008مهاجرًا غري شرعي خالل الثلث األوّل من سنة  688الوطين اجلزائري أنــّه مت توقيف 
بيد أنّ أخطر ما ميكن أن يرقى إليه . 3)تزوير جوازات سفر ووثائق رمسية، تزوير العملة، حيازة خمدرات، هتريب(واقتصادها 

املهاجرين السرّيني لألمن اجلزائري هو جتنّدهم يف اجلماعات اإلرهابية اليت تسعى إىل استغالل أوضاعهم الصعبة اليت يعانوهنا هتديد 
  .لتنفيذ أعماهلا اإلجرامية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الربيّة ألمنهـا القوميإسرتاتيجيّة اجلزائر األمنيّة يف التعامل مع املسائل والتهديدات األمنيّة ضمن الدوائر : رابعاملبحث ال
 رأينا كيف أنّ نشأة العديد من مهدّدات أمن اجلزائر القومي تكون خارج حدودها، لكنّها تؤثّر بشدّةٍ عليه نظرًا لطبيعتها

 وعليه، أثّرت البيئتان األمنيّتان املغاربية واإلفريقية على سياسة .وصعوبة التحكّم فيها على املستوى القطريّ العابرة للحدود
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اجلزائر األمنية وعلى طريقة تعاملها مع التهديدات الصادرة عنها، سواء على مستوى قطريّ أو إقليميّ، وهو ما يبدو جليا من 
  .اإلسرتاتيجية اليت تعتمدها اجلزائر يف مواجهة تلك التهديدات، هذه اإلسرتاتيجية هي ما سيكون مضمون هذا املبحث

  اإلقليم املغاربية يف ة اجلزائريّاألمنيّ ةالزعامة مع املغرب وانعكاساته على اإلسرتاتيجية صراع حموريّ :لاملطلب األوّ
وفقًا للمقاربة اجلزائرية، فإنّ دول املغرب العربي مطالبةٌ بأن حتمي أمنها بنفسها وأن تنسّق جهودها الثنائية واجلماعية من 

اليت تتبنّاها  ة لألمن القوميستقلّاملمقاربة ر هذه املقاربة إنعكاسًا للوميكن اعتبا. 1أجل التصدي لكلّ مهدّدات األمن اإلقليمي
أو معاهداتٍ دفاعيةٍ مع قوى أجنبية،  اتفاقياتٍرفضت اجلزائر إبرام  املقاربة االستقاللية، دائمًا وفق هذهو .وتدافع عنها اجلزائر

، لكنّ هذا ليس األمر نفسه 2منحت تسهيالت لتواجدها حتّىوال  على أراضيها أجنبيةٍ ةٍعسكريّ قواعدٍ وجودكما مل تقبل ال ب
املغاربية، كاملغرب وتونس، اليت ترتبط مبعاهداتٍ واتفاقياتٍ دفاعيةٍ مع قوى أجنبيةٍ أجهضت اجلهود اجلزائرية دول ال اقيببالنّسبة ل

   .يف هذا اخلصوص
فبسبب اخلالفات واحلساسيّات بني اجلزائر واملغرب والنزاع يف الصحراء الغربية، تقوّضت كلّ حماولةٍ للتنسيق الثنائي أو 

تاريخ تعطيل احتاد املغرب العربي الذي كانت تعول عليه اجلزائر ألجل جتاوز  ،1994متعدّد األطراف يف املغرب العربي، ومنذ 
. ، مل حيدث أيّ تطوّر حمسوس حنو إعادة بناء التكتّل املغاربي)زاع احلدودي وقضية الصحراء الغربيةالن(مثريات نزاعها مع املغرب 

خيارًا اسرتاتيجيًا قائمًا " الوحدة املغاربية"و" احتاد املغرب العربي"وإن كان اخلطاب الرمسي لدول املغرب العربي يعترب أنّ خيار 
ا، فإنّ عالقاهتا يف الواقع بعيدةٌ كلّ البعد عن هذه املبادئ وتبقى البنية النزاعية مستها على ضرورة احلوار، التنسيق والتعاون بينه

حتّى اجلزائر اليت ترى أنّ مشاكل املغاربة جيب أن حتلّ بينهم ال تعمل هبذا املبدأ يف عالقتها بدول املنطقة وباألخص املغرب . املميّزة
  .الذي ال زالت القطيعة ميزة عالقتها به

لدرجة أنّ  املغرب وتونس فإنّ رغبة اجلزائر يف بسط هيمنتها على املنطقة هو سبب تعطّل االندماج املغاربي، وفق
تريد أن تلعب دور "الراحلني امللك املغربي حسن الثاني والرئيس التونسي حلبيب بورقيبة اعتربا أنّ اجلزائر بسلوكاهتا يف املنطقة 

عملت على  ستقالهلا،منذ البدايات األوىل القة أنّ للجزائر دورًا يف تكَوّن هذه الصورة عنها، فواحلقي. 3"بروسيا يف املغرب العربي
 4"همّة التارخييةامل"يف بلورة نوع من التارخيية للثورة ممّا ساهم  على الشرعية عمومًا مستندةًر حلركات التحرّ تنصيب نفسها قائدةً

وانعكس هذا التصوّر بدوره على . للجزائر اليت نلتمسها بوضوح يف عقيدهتا األمنية الرافضة أليّ تغيّر يف املنطقة دون اتفاقٍ معها
إىل املقاربة اجلزائرية مغاربيًا اليت تعبّر عن املوقع الريادي الذي ترى اجلزائر نفسها فيه حبكم ماضيها وثقلها اجليوسرتاتيجي، ما قاد 

وهو ما انعكس أيضًا على مبادرات التعاون على  ةٍ ناميةٍ مع املغرب نشبت عن عوامل متعدّدة أمهّها حماوالت تزعّم املنطقة،عداو
املستوى املغاربي، فاجلزائر ال ميكن أن تتنازل عن دورها القيادي يف املغرب العربي للمغرب ضمن أيّ مبادرةٍ وال ميكن أن تشركه يف 

بيد أنّ املشكالت احلدودية مع املغرب وقضية الصحراء الغربية يبقيان أهمّ . ثم يأتي لينافسها على قيادته عمل متعدّد األطراف
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عاملني يؤثّران بشكل ملحوظٍ يف بناء تصوّر اجلزائر للتهديد، فبسببه، أضحت تنظر إىل جناحها الغربي على أنــّه غري مؤمّن، 
  .محايته وهو ما انعكس أيضًا على سياستها الدفاعية وبنية قوّاهتا املسلّحةوبالتايل ركّزت جهودها األمنية على ضرورة 

فيما خيصّ الشقّ املتعلّق بالدائرة املغاربية من السياسة الدفاعية للجزائر فإنّ اإلجابة عن سؤايل من يهدّدها؟ ومن أين 
. املهدّد املباشر والتهديد لن يكون إالّ بريّ املصدراملغرب هو : ا منذ حرب الرمالميكن أن يأتي التهديد؟ واضحةٌ وثابتةٌ تقريبً

وأثّر على بنية اجليش اجلزائري ) الشمالية خاصّة(أدّى إىل إمهال مصادر أخرى للتهديد  1"التصوّر شبه املبسّط للتهديد"هذا 
مع أولويةٍ شبه مطلقةٍ للقوّات ) جلوالربّ، البحر وا(فبالنسبة لبنية اجليش، فتقوم على التقسيم الثالثي التقليدي . ومنهجه القتايل

ا عنصرً 127000بـ 2009الربّية، وهذا انعكاس ملدركات التهديد اجلزائرية كما أشرنا، إذ قُدِّر عدد القوات الربّية اجلزائرية سنة 
من البنية اإلمجالية للقوّات املسلحة، يف مقابل  %86، أي أكثر من 2ةالنشطاملسلّحة القوات عنصر عدد  147000 جمموع من

وتكتمل الصورة لدينا إذا  .3)بقليل %04أكثر من (عدد القوّات اجلويّة  عنصر 6000و) %09.5(عدد القوّات البحرية  14000
أمّا خبصوص هنجها القتايل، . عرفنا أنّ الوحدات األكثر تطورًا من اجليش اجلزائري والقوّات الربّية متمركزةٌ على احلدود مع املغرب

قد ال يكون هذا الرتكيز املنقطع النظري على القوات الربّية . 4ا على املدّرعات والقاذفات الربيةفتعتمد القوّات الربّية اجلزائرية أساسً
حدوده الربّية تتطلّب يف هندسة بناء اجليش اجلزائري مصدره التهديد املغربي فقط، ألنّ املساحة الشاسعة لإلقليم اجلزائري وطول 

  . اا أساسيًا، لكن، يبقى التهديد املغربي حمدّدًذلك أيضً
ويصلح هذا التحليل أيضًا لتفسري التسلّح اجلزائري الذي ال ميكن قراءته مبعزل عن البيئة األمنية املغاربية، فكما أشرنا يف 

اليات املتّحدة وتسلّحه املتواصل ــ الذي مل يتوقّف عندما كانت املبحث الثاني من هذا الفصل، فإنّ عالقة املغرب االسرتاتيجية بالو
اجلزائر تعاني من ويالت األزمة الداخلية ــ قد مسحا له بتحقيق تفوقٍ اسرتاتيجي مغاربيًا على حساب اجلزائر ممّا دفع األخرية إىل 

  .ميسواء على املستوى الداخلي أو اإلقلي 2001البحث عن استدراك تأخّرها منذ سنة 
يف إطار سعيها لتدارك تأخّرها وحتديث ترسانتها، اتّجهت اجلزائر حنو روسيا، الصني، جنوب إفريقيا، مجهورية التشيك 

بيد أنّ أهمّ صفقةٍ كانت تلك اليت . القتناء أسلحةٍ ومعدّات عسكريةٍ جديدة) إيطاليا، فرنسا وإسبانيا(وبعض دول أوربّا الغربية 
، 5بني اجلزائر وموسكو) أسلحة، تعاون عسكري واقتصادي" (الشراكة االسرتاتيجية"يف إطار  2001يل أُبرِمت مع روسيا يف أفر
خالهلا مع  إىل اجلزائر توصّل) Vladimir Poutine(بعد زيارة للرئيس الروسي فالدميري بوتني ، 2006 واليت تقوّت أكثر منذ

مقابل التزام اجلزائر ) تعود إىل فرتة االحتاد السوفييت(ة على اجلزائر املستحقّاتفاقٍ يقضي بإلغاء الديون الروسية  نظريه اجلزائري إىل
وهي ــ  مليار دوالر 7.5قيمتها  وبعدها بسنة، ويف ختام زيارة لرئيسها إىل موسكو، أبرمت اجلزائر صفقة. بشراء أسلحةٍ روسية

 ، طائرات تدريب، دبّابات، رادارات،)مقاتلةٍ مقنبلةٍ(راتٍ حربيةٍ طائ لشراء ــ حتاد السوفييتعقدهتا روسيا منذ حتلّل االاألكرب اليت 
أنظمة صواريخ، صواريخ مضادّة للطائرات وكمّيات أخرى من العتاد، باإلضافة إىل صيانة جزءٍ من الرتسانة اجلزائرية والسفن 
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3 Ibid. 
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الصفقات صفقات تسلّح أخرى كما أعقبت هذه  .2011و 2010، على أن تتمّ عمليات التسليم يف 1احلربية روسية الصنع
 حربيةٍ فرقاطاتٍ وستّ طائرةٍ مروحيةٍ 100أورو القتناء  ماليري 04بقيمة  2009سنة  إيطاليا معأبرمت  للجزائر منها تلك اليت

وطائرات ة ليلي أجهزة رؤيةٍنية، الكرتو اتٍمعدّاقتنت كما  .جمهّزةٍ بأنظمة صواريخ أمريكية الصنع مضادّة للغوّاصات والسفن احلربية
قتالية  إىل طائراتٍ أرض، إضافةً-ن اجليل الثاني جمهّزةٌ بصواريخ جوار م، وهي طائرات استطالع دون طيّجتسّس أمريكية حديثة

  .2م مصمّمة للتصدي لتهديد اإلرهاب يف الصحراء والسّاحلدة املهامتعدّ
صفقات تسلّح اجلزائر هذه، منذ حتسّن وضعيتها املالية واألمنية الداخلية ورفع احلظر الدويل عنها تدرجييًا بعد أحداث 

ففي تلك . ، كانت يف جزءٍ كبري منها تداركًا لتأخّر عسكريّ حقيقيّ كابدته جرّاء األزمة احمللّية لسنوات التسعينيات11/09
ة للجزائر بشكل رهيب بسبب األزمة األمنية الداخلية اليت أدّت إىل اهتالك ترسانتها وتقادمها، احلقبة، تراجعت القدرات الدفاعي

السالح الذي اقتنه مل يكن يصلح للحروب بل  حتّىناهيك عن تكريس معظم جهدها ونفقاهتا العسكرية الحتواء العنف الداخلي، و
وتفاقم تَأَخُر اجلزائر العسكري وتَرَاجُع قدراهتا الدفاعية  .الداخليكان خمصّصًا ملواجهة حرب العصابات وعنف اإلرهاب املسلّح 

أنّ اجلزائر اضطرت إىل اللجوء إىل األسواق املوازية للتزوّد  حتّىبسبب احلظر الدويل شبه الرمسي وغري املعلن الذي فرض عليها، 
وجتدر . واجهة عنف اجلماعات املسلّحة آنذاكبسبب تلك الوضعية، ولوال ذلك املخرج لربّما حدث عجزٌ تامٌّ عن م بالسالح

اإلشارة هنا إىل أنّ بعض الدول سامهت نوعًا ما يف التخفيف من حدّة العزلة اليت كانت تعيشها اجلزائر يف فرتة التسعينيات 
) T-72وT-62(دبابة  230روسيا اليت زوّدت اجلزائر، من بني ما زوّدهتا به، بـ :3بتزويدها ببعض األسلحة، ومن أمثلة هذه الدول

صفقات ( 4دول حلف فرسوفيا سابقًا ،)سيّارة للنقل خاصة بالدرك 200اليت باعتها (، مصر )Mi-8(طائرة مروحية  47و
  ). عربات نقل(وتركيا ) طائرات استطالع دون طيّار(، جنوب إفريقيا )مليار دوالر مبا فيها الصفقات مع روسيا 1.4حبوايل 

اليت عقدهتا اجلزائر من أجل التسلّح ونوعية األسلحة اليت اقتنتها تؤكّد أنّ مغزى تسلّحها أمران  هذه العينة عن الصفقات
وهذا لضمان ) برا، حبرًا وجوا(أوّالً، السعي للتزوّد بنظم تكنولوجيةٍ متطوّرةٍ حلراسة احلدود ومراقبة كلّ حترّك عليها : 5أساسيان

ي وتعقّب حترّكات وتنقّالت اجلماعات اإلرهابية سيما يف الصحراء وعلى احلدود مع دول تغطيةٍ أمنيةٍ لكامل اإلقليم اجلزائر
الساحل، فمع انتقال نشاط اجلماعات اإلرهابية حنو الساحل والصحراء، ويف ظلّ انكشاف هذه املنطقة بسبب وعورهتا 

ثانيًا، حتديث . اقبة حدودها الربّية خصوصًاالتضاريسية وشساعتها، فإنّ اجلزائر بأمسّ احلاجة لنظام تكنولوجي متطوّر ملر

                                                 
، 130وطائرة تدريب من طراز ياك ) Mig-29SMT(آم تي  29مقاتلة من طراز ميغ  36و )Su-30MK(أم كاي  30طائرة حربية من طراز سوخوي  28 مشلت هذه الصفقة 1

-S(جو من طراز تونغو سكي -ومشلت الصفقة أيضا مثانية أنظمة صواريخ أرض. ورادارات وكميات أخرى من العتاد) T-90S(أس  90دبابة من طراز تي  300باإلضافة إىل 

300 PMU Almaz-Antei ( لقيام من طراز ميتيس وكورنت، باإلضافة إىل اوعدد غري معلوم من الصواريخ املضادة للدبابات  72دبابة جزائرية من طراز تي  250وجتديد
 29الذي اكتشف على مستوى طائرات ميغ الفين لكن هذه الصفقة، يف شقها املتعلق بشراء الطائرات، عدلت بسبب اخللل . بأعمال صيانة للسفن احلربية اجلزائرية روسية الصنع

 . طائرة 56عدد الطائرات من هذا الطراز األخري ضمن هذه الصفقة إىل ات سوخوي ما رفع واستبدلت بطائر
 .04، ص06/10/2009، 2791، احلوار املتمدن، العدد "أمريكا، روسيا وفرنسا تشعل سباق التسلح باملنطقة: اجلزائر-املغرب"إدريس ولد القابلة،  2

3 Louisa Dris-Aït Hamadouche, «Les relation Algéro-Américaine sous le prisme du terrorisme», in: Abdennour Benantar, les 
Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt? op.cit, p.156. 

 .ألبانيا، بلغاريا، التشيك، سلوفاكيا، اجملر، بولونيا ورومانيا 4
 .89، صبن عنرت، مرجع سابق عبد النور 5



 

وجتديد املعدات العسكرية اليت حبوزة القوات املسلّحة اجلزائرية حتّى ال يصبح أمنها القومي عمليًا مهدّدًا واحلفاظ على مستوى 
  .مقبولٍ من التأهّب بشريًا وماديًا والتحكّم يف آخر التكنولوجيات العسكرية

تسلح اجلزائري ميكن أن يقرأ من باب استدراك التأخّر واحلفاظ على توازن عسكري إقليمي نسيب مع أمّا إقليميًا، فإنّ ال
التسلّحية  همل يتوقفوا عن دعمه عسكريًا واالستجابة لطلبات) أمريكا، فرنسا وإسبانيا(املغرب، خصوصًا أنّ حلفاء هذا األخري 

ر التسابق مع املغرب األقصى وال االخنراط يف دوّامة املعضلة األمنية، حتّى ليس الغرض من تسلّح اجلزائ إذاً،. طوال العقد السابق
  . يقول بأنّ اجلزائر تسري باملنطقة حنو سباقٍ للتسلّح، وبالتايل حنو معضلةٍ أمنية) مغربيٌ باألساس(وإن كان هناك طرحٌ سائدٌ 

املغربية يقود إىل استنتاجني مهمّني قد يسامهان يف -يةاحلقيقة أنّ إسقاط مفهوم املعضلة األمنية على حالة العالقة اجلزائر
  :مها نإماطة الغموض حول إن كان التسلّح اجلزائري يقود إىل معضلةٍ أمنيةٍ مغاربية أم ال؟ هذان االستنتاجا

" الفعل"فإن كان . غربيةامل-غري مكتملةٍ يف حالة العالقة اجلزائرية) ردٌّ عن ردّ الفعل-ردّ فعل-فعل(أنّ معادلة املعضلة األمنيّة  .1
ــ والدور هنا " الردّ عن ردّ الفعل"هو رفعٌ مقابلٌ للمغرب لقدراته العسكرية، فإنّ " ردّ الفعل"هو رفع اجلزائر لقدراهتا العسكرية و

 أنــّهعلى هذا أحسن دليل  .ح مغربي، بل العكس هو ما حصلا على تسلّردأبدًا ح اجلزائري مل يكن التسلّ للجزائر ــ مفقود، ألنّ
التعاون واألمن الدفاعي  طلب إىل وكالةم املغرب بتقدّ 2007ح اليت أبرمتها اجلزائر مع روسيا سنة بعد صفقة التسلّ مباشرةً

أنّ من يسري باملنطقة بطريقةٍ مباشرةٍ حنو  يؤكّدا ممّ ،)F16( 16رة من طراز أف أمريكية متطوّ ةٍطائرة حربيّ 24لشراء  األمريكي
دفاعيًا وعسكريًا وأن ال تلجأ إىل " متخلّفة"مهما يكن األمر، فال ميكن للجزائر أن تبقى . معضلةٍ أمنيّةٍ هو املغرب وليست اجلزائر

 جمربةٌثم إنّ اجلزائر كغريها من الدول،  !ا تسري باملنطقة حنو سباق تسلحأنــّهاسترياد األسلحة فقط كي ال تتّهم من طرف املغرب ب
  .وإالّ فسيفقد جيشها قيمته مع مرور الوقت ،التطوّرات التكنولوجية العسكرية مسايرةو وحتسني جاهزيته شهاجي حتديثعلى 

مبجرد زيادة اجلزائر لقدراهتا  نــّهبالرغم ممّا سبق، فإنّ التسلح اجلزائري يسري باملنطقة حنو معضلةٍ أمنيّةٍ بطريقة غري مباشرة، أل. 2
املشكل بالنسبة للمعضلة األمنيّة العسكرية فإنّ املغرب سريفع من قدراته اخلاصّة حتّى إن مل تكن هناك إرادة جزائرية لتهديده، ألنّ 

إن مل تكن هناك إرادةٌ لدى دولةٍ لتهديد دولةٍ أو دول أخرى كما رأينا يف الفصل النظري من دراستنا هذه، وهذا  حتّىا تنشأ أنــّه
كذلك، فإنّ املغرب ــ بسبب فقدان االتصاالت بينه وبني اجلزائر ــ ال ميكن أن يثق أبدًا بأنّ . احلاصل يف حالة اجلزائر مع املغرب

وليست موجّهةً ضدّه، ألنّ الريبة، الشكّ وعدم القدرة على التأكّد من نواياها " دفاعيةٌ"لدّولة اجلزائرية النوايا احلقيقيّة من تسلّح ا
إذًا، فسلوك املغرب الناتج عن عدم يقني ذاتيّ جتاه سلوك اجلزائر كافٍ ألن يقود إىل . احلقيقية هي العناصر اليت حتكم عالقته هبا

  .ائرحالة ال أمن موضوعي بينه وبني اجلز
ح مع اجلزائر يف حال استمرت الطفرة يف ا حنو التسلّيطيق سباقًلن  أنــّهأدرك  ربّما تأتي اهتامات املغرب للجزائر بعدما

أو ربّما يف حال حتسّن الوضع االقتصادي  ملتنامي للجزائر مع القوى الكربىالتقارب ا أسعار البرتول أو ارتفعت أكثر ويف ظلّ
وبالتايل فإنّ محلة اإلدانة املغربية للجزائر هي محلةٌ . حتّى وإن كانت املؤشّرات احلالية ال تدلّ على ذلك اجلزائري يف املستقبل،

تسلّح اجلزائر وعدم تطويرها لقدراهتا العسكرية إىل الضغط الدويل، ألنّ املغرب موقنٌ بعدم قدرته على  استباقية توكل مهمّة إيقاف
  .ذلك منفردًا



 

فاملوقف اجلزائري الثّابت . ة ضدّ اجلزائر ال ميكن أن تُقْرَأَ مبعزل عن قضيّة الصحراء الغربيّة أيضًاهذه احلملة املغربي
يًا الداعم للبوليزاريو وإلجراء استفتاء تقرير املصري واملرتكز على مبدأ راسخ يف العقيدة األمنيّة اجلزائرية صنع هويتها إقليميًا ودول

انتهاكات حقوق اإلنسان ضدّ الصحراويني يف السجون " فضح"، والدّور اجلزائري يف )لتحرّررفض االحتالل ومساندة حركات ا(
ا ليست طرفًا يف النزاع الدائر أنــّهاجلزائر مرارًا  تؤكّدو .املغربية أو على األراضي الصحراوية سامها يف شحذ احلملة املغربية أيضًا

الشرعية الدوليّة وتوصيات األمم املتّحدة وقرارات جملس األمن بصفتها عضوًا  حترتما أنــّهو ،1975بني البوليزاريو والرباط منذ 
ال تدعم البوليزاريو، بل على العكس، ففي واحد من األمثلة عن دعم الصحراء الغربيّة، جند  اأنــّهلكنّ هذا ال يعين . مالحظًا

يف واملسامهة  موقف البوليزاريو وموقفها حيال النزاع الصحراوي نفوذها ومكانتها يف القارّة اإلفريقية لتقوية اجلزائر قد وظّفت
عزل إىل  ا أدّى بدورهوهو م ،19801منذ تأسيسها سنة " ةة الدميقراطيّة الصحراويّاجلمهورية العربيّ"اعرتاف الدول اإلفريقية بـ

   .إفريقيًا املغرب
من . تقرير مصريه إىل اخنراطٍ مباشر هلا يف النزاع يف وحترص اجلزائر على أن ال يتحوّل دعمها حلقّ الشعب الصحراوي

للدخول يف مفاوضات  2)من فرنسا، إسبانيا ومنظمة األمن والتعاون يف أوربا(هذا املنطلق، رفضت الدعوات األمريكيّة واألوربيّة 
هو القوى الغربيّة هذا السلوك من  الوهلة األوىل أنّفإن كان يبدو من . 3مباشرةٍ مع املغرب قصد إجياد خمرج للخالف الدائر بينهما

 هالتوريط غري مباشرةٍ خيفي حماولةً أنــّهاملغربي إىل نزاع مباشر، فإنّ اجلزائر أدركت -ئريل التعارض اجلزامنها على عدم حتوّ رصٌحِ
  : نيا من عاملني أساسيّانطالقًونقول توريط اجلزائر . ا فيهليست طرفً اأنــّه على الدوام تؤكّدالذي  الصحراويّ-يف النزاع املغربيّ

 بينها وبني املغرب؛ ا نزاعٌحقًهو النزاع  منها بأنّ ااملباشر مع املغرب فسيكون هذا إقرارً إذا قبلت اجلزائر باحلوار السياسيّ -

الشعب الصحراوي يف تقرير  حدة وإسقاط حقّة من األمم املتّة الصحراويّالشروع يف هذا احلوار يعين سحب القضيّ أنّ -
  .مصريه بإلغاء صفة تصفية االستعمار عن النزاع

التصدّي (ة ة كذلك هو التقاء الدوافع االسرتاتيجيّة يف التعامل مع قضية الصحراء الغربيّإنّ ما مييّز املقاربة اجلزائريّ
املوروثة عن احلقبة الثورية والراسخة ) اريو كحركة حترّردعم البوليز( ةمع املبادئ السياسية واأليديولوجي) حملاوالت التوسّع املغربي

وما يعطي قوّةً ودفعًا أكرب ملوقف اجلزائر هو . يف عقيدة اجلزائر األمنية وسياستها اخلارجية إىل يومنا هذا، وقلّما حيدث هذا
حنو االستقالل، وهذا أيضًا من  التوافق احلاصل بني السلطة والقاعدة اجلماهريية حول ضرورة دعم الشعب الصحراوي يف نضاله

  . وقد قاد هذا التوافق إىل تعبئةٍ شاملةٍ لصاحل املوقف الصحراوي، سلطةً، خنبةً، شعبًا وإعالمًا. األمور الناذر حصوهلا يف اجلزائر
  

  األمنيّة ذات البعد اإلفريقياألبعاد القطريّة واإلقليميّة السرتاتيجيّة اجلزائر يف التعامل مع املسائل والتهديدات  :املطلب الثاني

                                                 
العديد منها قام بسحب أو جتميد  ، غري أنّ)دولة 75بلغ العدد (اإلفريقية باجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية دول الالعديد من الدول يف العامل خصوصا اعرتفت  ،لدى تأسيسها 1

 ).حاليا 40إىل  75اخنفض العدد من (فيما بعد  باجلمهوريةاعرتافه 
احلوار مع املغرب واليت دعت فيها اجلزائر إىل التعاون و 2007جويلية  05إىل  01املنعقدة من  14مثلما حدث خالل اجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوربا خالل دورهتا  2

 .من أجل تسوية قضية الصحراء الغربية، مطالبة الطرفني باالجتماع على طاولة واحدة من أجل وضع حد للنزاع
3 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.194. 



 

: تعتمد اجلزائر يف تعاملها مع التهديدات اآلتية من الدائرة اجليوسياسية اإلفريقية ألمنها القومي على اسرتاتيجيةٍ مزدوجةٍ
لربيّة عرب داخليًا باالعتماد على سياسة أمنيةٍّ هتدف إىل تغطيةٍ أمنيةٍ أكرب لإلقليم الصحراوي ومراقبةٍ وحراسةٍ أوسع للحدود ا

شد الوسائل واآلليات الضرورية تسعى حل ةٍإقليميّجمموعةٍ من اآلليات األمنيّة والعسكريّة؛ وخارجيًا باالعتماد على اسرتاتيجية 
بني دول املنطقة وإنشاء  توزيع األعباءاآلتية من الصحراء والساحل وما وراءمها، وذلك بللمواجهة اجلماعية للتهديدات املشرتكة 

أمهية  تزدادو. دوهلا الصحراوية واحلدود املشرتكة بني-املنطقة الساحليةيف مراقبة  سجّللتغطية العجز امللياتيّةٍ مشرتكةٍ أطر عم
اجلزائري الذي أصبح األمن األوّل هو ختوف اجلزائر من تدخل أجنيبّ؛ والثاني هو حتوّل مفهوم : مع مرور الوقت لسببنيهذه املقاربة 

. قوميةٍ وصعبة التحديد جغرافيًا خصوصًا يف الصحراء-وبالتايل هتديداتٍ أوسع، غالبًا ما تكون عرب ةعسكريّيتضمن أبعادًا غري 
 إعتمادًا على هذا، حناول يف هذا املطلب حتديد وحتليل االسرتاتيجية اجلزائرية يف التعامل مع التهديدات واملسائل األمنيّة املتعلّقة

  .ثانيًا التهديدات ــ اليت حددناها سابقًا يف اإلرهاب، اجلرمية املنظّمة واهلجرة السريّة ــ أوّالً، ومع باقي بأزمة الطوارق
  ة يف التعامل مع  التهديدات الناشئة عن أزمة الطوارقاجلزائريّة االسرتاتيجيّ :أوّالً

التهديدات الناشئة أو اليت ميكن أن تنشأ عن أزمات الطوارق، وإدراكًا منها ألمهية العنصر الطوارقي كواحدٍ  فيما خيصّ
 من املكوّنات األساسية للمجتمع اجلزائري وأنّ انفصاهلم سيؤدّي إىل هتديد اللحمة اجملتمعية الوطنية برمّتها، عمدت اجلزائر داخليا

هتدف إىل إدماج أكربٍ للطوارق يف اجملتمع اجلزائري وترسيخ  الوقائيّة سيّة، االقتصاديّة واالجتماعيّةإىل جمموعةٍ من اآلليات السيا
عيّن أحد قادة قبائل الطوارق يف منصب نائب رئيس  أمحد بن بلة أوّل رئيس للجزائر، قد انتمائهم إليه منذ االستقالل، لذا جند أنّ
كما قامت اجلزائر بتوطني الطوارق من خالل جمموعةٍ من . 1طوارق يف احلياة السياسيّةاجمللس الشعيبّ الوطين يف إطار إدماج ال

ية وترقيتها، وهي ومحاية الرتاث والثقافة الطوارقيّة احمللّ ة املواطنني اجلزائريّني يف الشمالحقوقًا مثل بقيّالتشريعات هتدف إىل منحهم 
مهاجر غري  5175متّ على إثرها طرد حوايل  اليت 1994ثم سنة  1993ة ات إحصاء الطوارق منذ سنإجراءاتٌ تضاف إىل عمليّ

ثم ترقية ظروف معيشتهم عرب جتميعهم يف قرى ومدن يسيّروهنا  ،2وإن مل يكن جزائريًا من هو طوارقيٌّ كلّمع اإلبقاء على  شرعيّ
جبعل متنراست وإيليزي واليتني، ومنح الطوارق  بأنفسهم من خالل جمالس شعبيّةٍ وبلديّةٍ، هذا باإلضافة إىل عملية اإلصالح اإلداريّ

اقتطاعها من عائدات  دًا على األموال اليت يتمّبتنمية اجلنوب اعتما نصيبًا من التمثيل يف الربملان بغرفتيه وإنشاء صندوقٍ خاصّ
على ضرورة استقرار مناطق تواجد الطوارق من خالل جمموعة القوانني االستثنائية سواء فيما  ويلتمس احلرص اجلزائريّ. النفط
ق بوضع استثناءات الخنراط ق بتنظيم احلدود الصحراوية لتسهيل حركة تنقل الطوارق بني اجلزائر والدول اجملاورة، أو فيما يتعلّيتعلّ

واملستوى  شرطيْ السنّ ختصّ) ة الدرك الوطين، حرس احلدود واجلماركخاصّ(شباب الطوارق يف خمتلف أسالك األمن 
  .3التعليميّ

ا خارجيا، وإدراكًا منها للطبيعة العابرة للحدود لتهديد األزواد بسبب تبعثرهم بني أقاليم دول الصحراء املتجاورة، أمّ
ت أكثر من االعتماد األمين املتبادل بني اجلزائر القوميّة اليت نسجوها بني دول املنطقة اليت قوّ-والعالقات عرب" لالتصاالت"ونظرًا 

ة هبذا ي لتهديد األزواد هو التعاون مع الدول املعنيّةٍ للتصدّوالدائرة اإلفريقية ألمنها القومي، أيقنت اجلزائر أنّ أفضل اسرتاتيجيّ
                                                 

 .03، ص2008، اجلزائر، مركز الشعب للدراسات االسرتاتيجية، نوفمرب "مشكلة األقلية الطوارقية وانعكاساهتا على االستقرار يف منطقة الساحل اإلفريقي"حسني بوقارة،  1
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من هذا . ةٍ هلذه النزاعاتإلجياد حلول سلميّ" حسن اجلوار"و" ة للدولل يف الشؤون الداخليّعدم التدخّ"ديد مع االلتزام مببدأي الته
ت اجلزائر يف تعاملها مع أزمة األزواد مع حكوميت باماكو ونيامي سياسةً غري عسكريّةٍ تعتمد أساسًا على التعاون املنطلق، تبنّ

تقيها ورعت مفاوضاتٍ بني أزواد مايل والنيجر وحكومتيهما وقادت العديد من حاالت الوساطة إلجياد حلول احتضنت ف اإلقليميّ
  . مربّرٍ حتت أيّ ل األجنيبّمشروعٍ للتدخّ ض أيّتقوّوزعزعة استقرار املنطقة واشتعال بؤرة اضطرابٍ يف جنوهبا 

 يف متنراست مع وفد ضمّ 1991جانفي  06و 05الية يومي ة يف هذا السياق هو مجع السلطات املأوّل اجلهود اجلزائريّ
، "اجلبهة العربية اإلسالمية لألزواد"و" احلركة الشعبية لتحرير األزواد"ممثلي احلركتني املتمرّدتني اللتني كانتا موجودتان وقتئذٍ ومها 

حة من طرفهما وإطالق سراح الرهائن املدنيني ت على وقف العمليات املسلّوكُلّلت هذه املفاوضات باتفاقيّةٍ بني الطرفني نصّ
أسقط االتفاق وواصلت القوات  1991مارس  26لكنّ االنقالب يف باماكو يف . املوجودين يف حوزهتما مع منح املنطقة حكمًا ذاتيًا

" هة الشعبية لتحرير األزواداجلب"و" اجليش الثوري لتحرير األزواد"األزواد الذين أنشؤوا تنظيمني جديدين مها  املالية عملياهتا ضدّ
وقادت اجلزائر . بت يف نزوح الجئني جددٍ حنو اجلزائرات املالية النظامية، وتسبّوعادت املواجهات بني هاذين التنظيمني والقوّ

 إىل 22، لقاء اجلزائر الثاني من 1991ديسمرب  30 إىل 29لقاء اجلزائر العاصمة األوّل من (ات وساطةٍ واحتضنت من جديدٍ عمليّ
لقاء اجلزائر  ،1994 أفريل 20 إىل 16لقاء متنراست من ، 1992 مارس 25 إىل 15 من ر الثالثئلقاء اجلزا، 1994 جانفي 30
جت يف األخري باإلعالن الرمسي عن انتهاء النزاع توّ) 1994 جانفي 30 إىل 27 من لقاء متنراست ،1994 يما 15 إىل 10من 

اجتمع فيه مجيع الفرقاء " شعلة السالم"مت احلكومة املالية على إثره مبنطقة متبكتو حفل نظّ، 1996مارس  26يف مشال مايل يف 
  . األسلحة اليت مجعت يف هذا النزاع كلّوأحرقت خالله 

 دا لتتدخّل اجلزائر على خطّمرّةٍ إىل االضطراب جمدّ كلّإال أنّ عدم احرتام الطرفني لالتفاقات املربمة بينهما كان يؤدّي يف 
قادت اجلزائر وساطةً  ،2006وعلى إثر اشتداد الصراع سنة . الوساطة بسرعةٍ لوعيها خبطورة النزاع الطوارقي على أمنها القوميّ

أشرف عليها الرئيس اجلزائري شخصيًا كدليل على اهتمام اجلزائر الكبري بالدائرة اإلفريقية ألمنها القومي وبتهديد األزواد بصفة 
ماي من أجل  23حتالف "حتت اسم  2006وقد أفضت هذه الوساطة إىل التوقيع على اتفاق سالم باجلزائر يف جويلية . ةخاصّ
قتٌ مؤّ فلتجسيد االتفاق، أُنشِئ جملسٌ جهويٌّ. ، الذي كان أثر املقاربة اجلزائريّة إلحالل األمن يف املنطقة واضحًا عليه"التغيري

ر أعضائه بطريقةٍ متّفق عليها، يتولّى شؤون التنمية ويشرف على امليزانية احمللّية ومجيع مظاهر األمن يف اختيا للتنسيق واملتابعة يتمّ
أشهر بعد توقيع  03وعلى الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، نصّ االتفاق على تنظيم منتدى كيدال حول التنمية خالل . املنطقة

ية؛ منح قروض ار، مع تسريع مسار حتويل صالحيات التسيري إىل اجلماعات احمللّاالتفاق يفضي إىل إنشاء صندوقٍ خاصّ لالستثم
ل حّي يالئم طبيعة األهايل الرُإلقامة مشاريع تنموية؛ حتديد التبادل التجاري وتنسيقه بني مناطق دول اجلوار؛ وضع نظام صحّ

  .1داخل البالد وبينها وبني املناطق اجلزائرية املتامخةوالقضاء على عزلة املنطقة عرب تطوير شبكة الطرقات الرئيسية بني كيدال و
بت الدخول يف مفاوضاتٍ جديدةٍ برعاية الوسط بيد أنّ تطبيق البنود السابقة شهد خالفاتٍ أخرى بني الطرفني تطلّ

ة األوىل ختصّ اإلجراءات التطبيقيّ. ثالث وثائق باجلزائر على بروتوكول إضايفّ يضمّ 2007فيفري  20اجلزائري انتهت بالتوقيع يف 
من عناصر التحالف لسالحهم؛ أمّا الوثيقة  3000العالقة يف اتفاق جويلية؛ الثانية عبارةٌ عن جدول زمين حيدّد آجال تسليم 
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املنتدى الذي عقد يف وطريقة تنظيم هذا ) كيدال، تومبكتو وغاو(الثالثة فتضبط شروط منتدى املاحنني لتنمية منطقة مشال مايل 
قامت اجلزائر بسببه جبمع  2008ومل حيل هذا االتفاق دون اشتداد االقتتال جمدّدًا بني الطرفني يف مارس . 2008مارس  24و 23

توّجت بتوقيع اتفاق ) 2008جويلية  27إىل  24من (الفرقاء مرّةً أخرى يف اجتماعات تفاوضيّةٍ باجلزائر العاصمة دامت أربعة أيام 
طرفٍ وإجياد  كلّوقف القتال بني الطرفني وتثبيته، إىل جانب التشديد على ضرورة السعي إلطالق املساجني املوجودين عند ل

وحرصًا على تنفيذ هذه البنود، متّ إنشاء جلنةٍ خمتصّةٍ للمراقبة تتكوّن من . حلول ملسألة العائالت املشرّدة اليت وصلت إىل احلدود
  .ني بالتساويعضوٍ من الطرف 200حنو 

، يف )من السكان %22(ن إقليمها من ثالثة أقطاب، يف الغرب أين توجد قبائل اجلرمة والشونغاي أمّا يف النيجر، اليت يتكوّ
من السكان من قبائل  %10ويف الشمال أين جند حوايل  ،)من السكان %56(الوسط والشرق حيث توجد قبائل اهلاوسا 

دات الدائمة للطوارق على الضعف املزمن لدولة النيجر وعدم التمرّ مثل مايل، تدلّ إنــّهالطوارق يطالبون بثالثة أرباع اإلقليم، ف
سواء فة للنيجريني حنو صحرائها، لت اجلزائر عبء اهلجرات املكثّوقد حتمّ. قدرهتا على تسيري الضاحية الصحراويّة من إقليمها

ت يف مطلع عقد دي الطوارق اليت بدأت يف هناية الثمانينيات واشتدّبسبب اجلفاف أو بسبب الصدامات بني اجليش ومتمرّ
، انعقد خالهلا لقاءٌ بني وفدٍ عن 1992يومًا يف ماي  15ة التسعينيات إىل أن متّ التوقيع مبدينة غرداية باجلزائر على هدنةٍ ملدّ

من الشهر نفسه، ولكن هذه املرة يف باريس عوضًا عن اجلزائر وهذا حتت ضغطٍ  27لي الطوارق يف ممثّحكومة النيجر ووفدٍ من 
لعقد هدنةٍ أخرى ورفع حالة الطوارئ املفروضة يف  1993ب انتظار جوان ومل تفلح اهلدنة األوىل يف حتقيق السالم وتوجّ. فرنسي

وقد سامهت اجلزائر يف . 19951ل إىل اتفاق سالم يف أفريل هلما بالتوصّمشال البالد والشروع يف مفاوضاتٍ بني الطرفني مسحت 
ن منحهم نوعًا من التسيري الال مركزيّ، نزع تسلّح قوات األزواد ومجعها إجناح املفاوضات بني الطرفني لتوقيع هذا االتفاق الذي تضمّ

دة حالت دون احرتامه ومسحت الوساطة اجلزائرية تجدّلكنّ االضطرابات امل. يف اجليش النظامي وخطّةً إلعادة إدماج الالجئني
عمومًا، مل تكن الوساطة . 2متّ االحتفال رمسيًا بنهاية احلرب 2000، ويف سنة 1997ل إىل اتفاق سالم يف أواخر ةً أخرى بالتوصّمرّ

لذي فرضت نفسها فيه كوسيطٍ أمين املايل ا-اجلزائرية يف النزاع النيجري بذلك املستوى الذي شهدته وساطتها يف النزاع الطوارقي
  . ربّما يعود هذا إىل الدور الفرنسي والبوركينابي يف النزاع. وحيد

األوّل، : رة للطوارق مع دول اجلوار بعاملنياملقاربة اجلزائرية يف التعامل مع األزمات املتكرّة حال، ميكن تفسري على أيّ
مشكل الطوارق فلن يستتبّ السلم واألمن يف الفضاء الساحلي الصحراوي، وبالتايل يف  قناعةٌ جزائريةٌ راسخةٌ بأنــّه إذا مل حيلّ

وعليه، فإنّ . اجلنوب اجلزائري، ألنّ أمن اجلزائر، أمن الساحل والصحراء وأمن دول املنطقة عمومًا مرتابطةٌ ارتباطًا ال انفصال له
منه، ودون تعاون معهم تستحيل مواجهة   يف املنطقة أمرٌ ال مفرّاالعرتاف بأنّ الطوارق هم فاعل جيوسياسيّ وأمينّ غري دوليتّ

ألنــّهم األدرى باملنطقة وجبغرافيتها وهم ) ةمة واهلجرة السريّوعلى رأسها اإلرهاب، اجلرمية املنظّ(التهديدات األخرى يف املنطقة 
هذه املنطقة الشاسعة الرابطة بني مشال الصحراوي وعلى ضمان استقرار -الوحيدون القادرون على تأمني الفضاء الساحلي

رر أمّا العامل الثاني، فمرتبطٌ باملقاربة الطوارقية يف حدّ ذاهتا، فالطوارق، وإن كانوا ال يريدون إحلاق الضّ. إفريقيا وإفريقيا السوداء
                                                 

1Pierre Boilley, «Aux origines des conflits dans les zones Touarègues et Maures», Relations internationales et stratégiques, 
n°23, automne 1996, p.106.  
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ام فدرايلّ يربطهم قانونيًا بباماكو ونيامي لكن بسيادة دوليت مايل والنيجر، فإنّهـم ــ نظرًا لتارخيهم وتكوينهم البشري ــ يفضّلون إقامة نظ
  .وبعد االستعمار يسمح هلم باالنفتاح واالندماج إنسانيا واقتصاديا باملغرب العربي، وباخلصوص اجلزائر، مثلما كانوا قبل، خالل

  ةاإلفريقيّائرة دات اآلتية من الدّزائريّة يف التعامل مع باقي التهدياجلة االسرتاتيجيّ :اثانيً
اجلزائر أضعف من أن تواجه مسبّبات هذه  ا فيما خيصّ مواجهة اإلرهاب واجلرمية املنظّمة واهلجرة السريّة، فإنّأمّ

لذا كانت االسرتاتيجية اجلزائرية يف مكافحة هذه التهديدات داخليًا . ا تعاني من تلك املسبّبات حمليا أيضًانــّهالظاهرة إفريقيًا، أل
فلضمان تغطيةٍ أمنيةٍ أكرب للحدود الربيّة اجلزائرية اليت تعترب املنافذ . قائمةً على جمموعةٍ من اآلليات األمنية والعسكريةمباشرةً 

، عاود النظام اجلزائري الرتكيز على الصحراء الكربى بعد )إرهاب، جرمية منظّمة وهجرة سريّة(الرئيسية ملختلف أنواع التهديدات 
يف العشرية السوداء جرّاء تركّز العمل األمينّ والعسكريّ يف الشمال اجلزائريّ سواء فيما تعلّق بعدد اجلنود  اإلمهال الذي لقيته

يف إطار هذا التوجّه، أدخلت إصالحاتٌ جذريةٌ على قوّات األمن اجلزائرية مبختلف . والعتاد أو باسرتاتيجيات العمل والتدخّل
مراكز التدريب التابعة للناحية العسكرية الرابعة بوالييت األغواط وورقلة يف تدريب ففيما خيصّ اجلمارك، شرعت . تشكيالهتا

عناصر الوحدات النشطة يف اجلمارك اجلزائريّة املتمركزة باجلنوب على الرميّ بالسّالح الثقيل واملتوسّط واستعمال معدّات الرؤية 
قادة وحدات اجلمارك على  باإلضافة إىل تدريب ،ى اجلزائر يف السابقالليلية ومعدّاتٍ عسكريّةٍ حديثةٍ أخرى مل تكن متوفّرةً لد

كما أُخضع ضبّاط وضبّاط صفّ اجلمارك إىل دورات تكوين متواصلةٍ ومغلقةٍ . تكتيكات االشتباك يف امليدان وطرائق تسيريها
ة األمن الوطين التابعة لوزارة الداخلية يف السياق ذاته، قامت مديري. يومًا يف قواعد عسكريةٍ تابعةٍ للجيش اجلزائري 21ملدّة 

ا الدرك فسامهوا يف هذا أمّ. اجلزائرية بتدريب الوحدات نفسها على تقنيات حماولة هتريب األسلحة واملتفجّرات وموادّ صناعتها
ف هذه وهتد. التكوين عن طريق تلقني فرقٍ مجركيةٍ تكتيكات مكافحة هتريب املخدّرات باالستعانة بالكالب البوليسية

االسرتاتيجية إىل رفع قدرات اجلمارك القتالية يف إطار برنامج حتديث القطاع وتدريبه للتعامل مع جرائم هتريب األسلحة 
  .واملتفجّرات واملخدّرات على مستوى احلدود اجلنوبية واليت أثبتت التحقيقات األمنية صلتها باجلماعات اإلرهابية

، وباإلضافة 1991ين أصبحوا خاضعني لوصاية الدرك الوطين التابع لوزارة الدفاع منذ ا فيما يتعلّق حبرس احلدود، الذأمّ
دت إىل املناورات يف الواليات اجلنوبية الختبار ورفع القدرات القتالية هلذه القوات يف التصدّي للجرمية املنظّمة واإلرهاب، فقد زُوّ

كما . ية ليالً لكشف السيّارات املموّهة واألشخاص املختبئني يف الصحراءمبعدّاتٍ حديثةٍ تعمل باألشعّة حتت احلمراء تسمح بالرؤ
ا بإنشاء مراكز جديدةٍ، هتيئة مراكز جديدةٍ على متّت زيادة عدد قوّاهتا وعدد أماكن انتشارها على الشريط احلدودي اجلنوبي إمّ

عزولة لسدّ الثغرات اليت يتّخذها املهرّبون واإلرهابيون أنقاض املراكز القدمية أو استحداث حواجز دائمةٍ ومؤقّتةٍ يف املناطق امل
  .كممرّاتٍ

، ويف إطار اسرتاتيجية مكافحة اجلرمية العابرة للحدود وتأمني احلدود الربيّة سيما اجلنوبية، متّ التوقيع 2008يف ماي 
ني قي جمال مكافحة اجلرمية املنظّمة واهلجرة هبدف تنسيق أعمال اهليئت اجلزائرِيَيْنْعلى اتفاق تعاون بني اجلمارك والدرك الوطين 

السريّة من خالل تبادل املعلومات وتنسيق اإلجراءات والوسائل املسخّرة ملكافحة الظاهرتني وإقامة مراكز مراقبةٍ للجمارك على 
ل الدرك الوطين بتكوين فّومبوجب االتفاق السابق، تك. احلدود الربيّة أمام مواقع وجود وحدات حرس احلدود التابعة للدرك الوطين



 

عناصر اجلمارك على تقنياتٍ دقيقةٍ تدخل يف صلب عمل الدرك، يف حني أخذت مصاحل اجلمارك على عاتقها تدريب عناصر من 
  .1الدرك الوطين على تقنياتٍ ذات صلة بعمل اجلمارك

، 1995اجرين غري الشرعيني جبانت مركز االنتظار والرتحيل للمه(زيادةً على ما سبق، استُحدِثت جمموعةٌ من اهليئات 
، إنشاء مركز عمليات وطين وآخر إقليمي يف اجلنوب للتعامل مع املستجدات 2009إنشاء معهد وطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام 

بثماني والياتٍ جنوبيةٍ تشمل حظر تنقّل  2008، باإلضافة إىل إجراءات أمن إضافيةٍ منذ سنة )األمنية يف الصحراء الكربى
نقطةٍ معروفةٍ كنقاط عبور للجماعات اإلرهابية ومنع الوصول  20السيّارات والشاحنات خارج الطرقات املعبّدة؛ منع الوصول إىل 

سائل ونقله بالرباميل وجاءت هذه اإلجراءات بعد قرار حظر تداول الوقود ال. إىل العشرات من منابع املاء واآلبار إالّ برخص أمنيةٍ
 .2006وبيعه إالّ برخصةٍ من مصاحل األمن احملليّة سنة 

من  هذه اإلجراءات اجلزائرية على املستوى الداخلي اليت تأتي يف إطار السياسة األمنية كانت باملوازاة مع جمموعةٍ
  . فة على مستوى الدائرة اإلفريقية ألمنها القوميكات املكثّالتحرّ

جتاه هذا بني دول اإلقليم الساحلي والصحراوي وجود تصور وشعور مجاعيّ  رهاب واجلرمية املنظّمة، فإنّفيما خيصّ اإل
، قاد إىل إنشاء هويةٍ أمنيةٍ مشرتكةٍ بينها متّفقةٍ يف مفهومها للعدوّ وتعتمد يف األساس ن وحيدق باجلميعبيّالتهديد كتهديدٍ حقيقيّ، 

. إىل اإلضرار باملصلحة القطريّة واإلقليميّة لدول املنطقة التعامل األحادي لن يؤدّي إالّ معه، نظرًا أنّعلى مقاربةٍ إقليميّةٍ يف التعامل 
قائمةٍ وباعتبارها طرفًا يف املعادلة السابقة، حتافظ اجلزائر دائمًا يف حترّكاهتا لتأمني الدائرة اإلفريقية على مقاربةٍ متعدّدة األطراف 

مراقبة كامل اإلقليم عن  هاعجزالتعامل مع هتديدات اإلرهاب، اجلرمية املنظّمة واهلجرة السريّة لتغطية  على التنسيق اإلقليمي يف
اخلطابات الرمسيّة للمسؤولني اجلزائريني هذا التوجّه، فقد اعترب  تؤكّدو .ها وبني موريتانيا، مايل، النيجر وليبياواحلدود املشرتكة بين

التعاون " أنّ 2010مارس  16ائري يف افتتاح مؤمتر وزراء خارجية بلدان الساحل والصحراء يف مراد مدلسي وزير اخلارجية اجلز
ا بالنسبة لقائد أركان اجليش ، أمّ"يعدّ أمرًا حيويًا للردّ على حتدّيات األمن والتنمية يف املنطقة[...] الناجح بني بلدان املنطقة 
تزايد التهديدات اإلرهابية يف منطقة الساحل والصحراء وتصاعد عمليات التهريب بكافّة أشكاهلا  اجلزائري، قايد صاحل، فإنّ

   .بني دول املنطقة" غياب نظرةٍ موحّدةٍ"سببها 
ا يف مكافحة اإلرهاب، اجلرمية نــّهإوإن كانت املقاربة اجلزائرية يف مواجهة أزمة الطوارق مقاربةً غري عسكريةٍ أساسًا، ف

االقتصادي واالجتماعي واالستقرار السياسي ة واهلجرة السريّة ترتاوح بني العسكرية وغري العسكرية وتربط بني األمن والنمو املنظّم
 التهديدات اآلتية من الدائرة اإلفريقية وأنّ باتضمن هذا التوجّه األخري، وباعتبار الفقر وضعف التنمية من أهم مسبّ .يف املنطقة

املقاربة اجلزائرية  بتغيّر البيئة األمنية اإلفريقية لتصبح أكثر إنسانيةً واستجابةً لتطلّعات وحاجات األفارقة، فإنّالقضاء عليها مرتبط 
يف هذا اخلصوص قائمةٌ على إجراءات دعم االستقرار األمين، السياسي واالقتصادي بتنمية القارّة اإلفريقية خصوصًا األقاليم 

 إىل حالة القدرة على التنمية تفعيالًواالستدانة املزمنة من حالة التبعية االنتقال من دول القارّة تمكني األكثر تضرّرًا عرب املطالبة ب
 "NEPAD2الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا"وميكن أن ندرج اإلسهام اجلزائريّ يف إطالق مبادرة . ملبادئ التضامن الدويل
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2 NEPAD: New Partnership for African Development/Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. 



 

الة يف إنشاء ومسامهتها الفعّ) G8(دواليب التنمية من خالل متثيلها قي قمم جمموعة الثمانية وسعيها إىل مسح الديون اإلفريقية لدفع 
  .ضمن هذه املقاربة 1"مة صحاري العاملمنظّ"

س منذ هناية العقد يف سياق سعيها الستعادة مكانتها على الساحة الدوليّة واإلفريقية الذي تكرّمن هذا املنطلق، و
قمّة منظّمة الوحدة اإلفريقية وصادقت على معاهدة مكافحة اإلرهاب اليت  1999يف منتصف جويلية ، احتضنت اجلزائر 2املنصرم

ها املؤمتر الرابع توجّه اجلزائر هذا بتبنيها أيضًا معاهدة االحتاد اإلفريقي حول عدم االعتداء والدفاع املشرتك اليت أقرّ أقرّهتا، وتَدَعَّم
املركز اإلفريقيّ للدراسات والبحث "، هذا زيادةً على احتضاهنا لـ2005فريقي املنعقد بأبوجا بنيجرييا يف جانفي جمللس االحتاد اإل
منتدب لدى وزير " للشؤون املغاربيّة واإلفريقيّة"، واستحداثها ملنصب وزير 2004منذ إنشائه يف أكتوبر " حول اإلرهاب

ة ة، الليبيّقاريا وكذا مواجهة التطلّعات املصريّ ياء اجلزائر لدورها القياديّإح"وتأتي هذه التحرّكات يف إطار . اخلارجية
وقد كان أثر . ة ألمنها القوميد األطراف يف إطار تأمني الدائرة اإلفريقيّمقاربتها القائمة على ضرورة العمل متعدّ تؤكّد، ول3"ةواملغربيّ

خالل ) صوتًا 53(ى القادة األفارقة باإلمجاع املشرتك يف مكافحة اإلرهاب، إذ تبنّاملقاربة اجلزائريّة واضحًا على العمل اإلفريقي 
م دفع الفدية إلطالق سراح الرهائن املختطفني من طرف التنظيمات بليبيا مشروع قانون جيرّ 2009قمّة سريت املنعقدة يف جوان 

ال ميكن القضاء على اإلرهاب ما مل جتفّف مصادر متويله، وهذا فمن وجهة نظر األخرية، . اإلرهابية بناءً على مقرتح قدّمته اجلزائر
ومل حتمل . التنظيمات اإلرهابية تستخدمها لتمويل عملياتٍ جديدةٍ الفعل األخري ال ميكن أن يتحقّق ما مل يتوقّف دفع الفديات، ألنّ

، ولكن أيضًا تلك املدفوعة للجماعات املتمرّدة الصياغة اجلزائرية للمشروع جترميًا للفديات املدفوعة للتنظيمات اإلرهابية فحسب
  .والقراصنة على خلفية إمكانية حتوّل هذه األموال لصاحل اإلرهابيني

على صعيد إقليم الساحل والصحراء، يظهر احلضور البارز للجزائر ضمن الفعّاليات متعدّدة األطراف يف املنطقة، فقد 
) تشادوال ليبيا، النيجر ،فاسوبوركينا، مايل ،موريتانيا(ستّ دول من منطقة الساحل  مع) ممثّلة برئيس اجلمهورية(شاركت اجلزائر 

يف اجتماع  2009كما شاركت يف جوان . 2008يف ندوةٍ حول اإلرهاب والتهريب عٌقِدت بالعاصمة املالية باماكو يف جويلية 
عُقِد بطرابلس الليبية وخصّص ملناقشة األمن يف منطقة الصحراء ) ليبياو النيجر، مايل ،موريتانيا(لعسكريني وضبّاطٍ من 

احتضنت لقاءاتٍ بني دول اإلقليم سواء على مستوى وزراء اخلارجية أو ومل يقتصر دور اجلزائر على املشاركات، بل . والساحل
يف مارس  تشادوال ليبيا، النيجر ،فاسوينابورك، مايل ،موريتانيا ،اجلزائر آخر هذه اللقاءات كان لقاء وزراء خارجية. قادة اجليوش

باجلزائر العاصمة الذي خصّص ملناقشة اإلرهاب وحتالفاته مع اجلرمية املنظّمة يف املنطقة، ثم لقاء قادة أركان جيوش الدول  2010
 21 يف" عمليّاتية املشرتكةجلنة األركان ال"عن تأسيس  وقد أمثرت اجلهود اجلزائرية يف هذا السياق. نفسها يف أفريل من السنة ذاهتا

                                                 
أصبحت  ،2002ومنذ إنشائها وتدشني مقرها باجلزائر سنة . وحتت رعاية رؤساء اجلزائر، نيجرييا وجنوب إفريقيامببادرة جزائرية  2002يف ديسمرب  هي منظمة مت إنشاؤها 1

أصبح للمنظمة وضع املراقب  ،2004ومنذ سنة . و، برنامج األمم املتحدة للتنمية ومنظمات غري حكومية يف املنطقةاملنظمة شريكا مفضال للكثري من املنظمات الدولية كاليونسك
نسانية، كما وتسعى املنظمة جلعل الصحراء منطقة صاحلة للحياة، الثروة، التنمية، التطور والتضامن بالنسبة لشعوهبا واإل. الدائم لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

 .املفرط للمناطق الصحراوية هتدف إىل مكافحة التصحر، تثمني ثقافات وعادات شعوب صحاري العامل، ترقية اسرتاتيجية للتنمية الدائمة والوقاية من تأثريات االستغالل
2Amine Aït-Chaalal, «L’Algérie depuis 1962: retour sur une histoire contrastée», Dalloz, Revue internationale et stratégique, 
2002/2, n° 46, p.72  
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 جتسيد التنسيقوهي قيادةٌ عسكريةٌ تضمّ قوّاتٍ من اجلزائر، مايل، النيجر وموريتانيا تعترب أوّل خطوةٍ حنو ، 2010أفريل 
  .هذه الدولبني  العملياتيّ-العسكريّ

رمية املنظّمة، هتريب السّالح وخطف السُيَّاح يقتصر على اجلقبل تأسيس هذه اللجنة، كان التعاون يف حماربة اإلرهاب،  
تسيري دوريات عسكرية يف مناطق فقد أصبحت جلنة األركان تضطلع أيضا مبهمة  ا حاليًا،واالستعالماتي، أمّ االستخباراتياجملالني 

ماعات مع عصابات اجلرمية اجلهذه  روابطوقطع  اقبة حترّكات اجملموعات اإلرهابيةملر الية أكربإلعطاء فعّ احلدود املشرتكة
قة مبحاربة اجلماعات جتاوز اإلشكاالت املتعلّا متكّن من أنــّهامليزتان األساسيتان هلذه اللجنة . املنظّمة، هتريب السالح واملخدّرات

إىل تراب الدّولة عبور احلدود ة من ول املعنيّات النظامية للدّتمكني القوّبسيما ال دول املنطقة بنياملتقامسة اإلرهابية على احلدود 
من قبل  ينيوالنيجر ن تكوين للضبّاط املوريتانيني، املالينيضماهذا فضالً عن  تستلزم ذلك، يف حال حدوث مطارداتٍاجملاورة 

  . 1مصاحل األمن اجلزائرية حبكم خربهتا يف التعامل مع ظاهرة اإلرهاب
أمرين  تؤكّدجزائر على مستوى املبادرات القارّية واإلقليميّة، الثنائيّة ومتعدّدة األطراف، ف للاحلضور املكثّ قراءة هذا إنّ

الصحراوية -اجلزائر تصرّ على تولّي الدّول اإلفريقية عمومًا ــ والساحلية أوّالً، أنّ: مهمّني يف العقيدة اجلزائرية لتأمني دائرهتا اإلفريقية
ص من التزاماهتا الثنائية أو تملّأن يكون مربّرًا لل بلدان ال ميكنال هذه ضعف وفقر بعض نّأخصوصًا ــ محاية أمنها بنفسها، و

ويصلح هذا التحليل لتفسري إنشاء جلنةٍ  ).الواليات املتّحدة األمريكية وفرنسا(أو مدعاةً للّجوء إىل القوى الدولية الكربى  اإلقليمية
اليت ال تزال تعرض خدماهتا  مببادرةٍ جزائريةٍ لتقويض أيّ تعاون لدول الصحراء مع أمريكا 2010مشرتكةٍ جليوش املنطقة يف أفريل 

موقف اجلزائر  إنّ. يف املنطقة" األفريكوم"على دول املنطقة ملكافحة اإلرهاب يف الساحل والصحراء وكبديل ملبادرة إقامة مقرّ 
ي يف املنطقة الذي سيغذّي حتمًا اإلرهاب ويعطيه حجّةً جاهزةً بوضوح ختوّفها من تدخّل أو وجودٍ عسكري أمريك يؤكّدهذا 

اجلزائر تريد االنفراد بالريادة يف مشال إفريقيا من خالل االرتكاز على سياسة احلرب املعلنة  ثانيًا، أنّ. لتربير عملياته) مقاومة احملتلّ(
ي البارز يف تنسيق تصدّ اجلزائر بدور وفرنسا على االعرتافحدة األمريكية الواليات املتّ ألنّ هذه الريادة سرتغم على اإلرهاب،

وهنا نلتمس  .املنطقة يف ااسرتاتيجيًا حليفً القوّتان السابقتان من طرف  تعترباململكة املغربية اليت من دونلتهديد اإلرهاب املنطقة 
السابقة ورفض إشراكه يف مجيع  ةن القوة اإلفريقيتوظيف اجلزائر للدائرة اإلفريقية يف خالفها مع املغرب األقصى، فتحييد املغرب م

، خيفي وراءه إصرارًا جزائريًا ةأن ال امتداد له على الصحراء اإلفريقي مبادرات مراقبة وتأمني الساحل اليت تقودها اجلزائر، حبجّة
  .على املغرب يف مكافحة اإلرهاب يف املنطقة خاسرٌ) الفرنسي خصوصًا(الرهان األمريكي واألوربّي  على الربهنة أنّ
  تعامل اجلزائريّ مع احلضور االسرتاتيجيّ األمريكيّ والفرنسيّ ضمن الدائرتني املغاربيّة واإلفريقيّة ال :املطلب الثالث

إقليميّ يف جوارها دون اتفاقٍ معها أثراً واضحاً على املقاربة اجلزائريّة يف كان للعقيدة األمنيّة اجلزائريّة الرافضة أليّ تغيري 
وتندرج التحرّكات اجلزائرية يف  .ضمن الدوائر الربيّة ألمنها القومي) األمريكي والفرنسي(التعامل مع احلضور االسرتاتيجي األجنيب 

 شهدتفمنذ . الصحراوية-ة سواء املغاربية أو الساحليةعالقتها بالقوى الكربى ضمن سعيها إىل التفاوض باسم دول املنطق
انفراجًا يف أزمتها الداخلية، حاولت اجلزائر استعادة دورها الرياديّ يف املغرب العربي وإفريقيا بعدما انشغلت طوال عشر سنوات 
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العامل سيما الواليات املتّحدة بعد أن بقضايا أمنها الداخلي، لذا عمدت إىل حتسني عالقاهتا مع القوى الكربى يف ) 1991-2001(
تأثريٌ على  ضمن الدائرتني اإلفريقية واملغاربية ألمنها القومي) Extrarégionales(اإلقليمية -حلضور القوى فوق أيقنت أنّ

على املغرب األقصى  تفوّقا ال ميكن أن تأنــّهالتفاعالت األمنية للمنطقة وأنــّه يؤدّي دورًا حامسًا يف حتديد ميزان القوى اإلقليمي، و
  .مدعومًا من الواليات املتّحدة األمريكية وفرنسا يف سياق النزاع حول الزعامة الدائر بينهما

  ـــــامغاربيـــــً :الًأوّ
ما يثري االنتباه يف الدائرة اجليوسياسية املغاربية هو التطوّر احلاصل يف العالقة بني واشنطن واجلزائر بتقارب واضح يف 

خالل احلرب الباردة، قامت عالقات اجلزائر مع الواليات املتّحدة . فرنسي مطردٍ على املستوى السياسي-مقابل تنافر جزائري
العالقات االقتصادية بني البلدين ــ خاصّةً يف جمال احملروقات ــ  وباستثناء. 1األمريكية على الرباغماتية املبنية على االحرتام املتبادل

يف التسعينيات، متيّزت عالقتهما باختالف على الصعيد  حتّىى احلدّ األدنى من العالقة بني البلدين يف تلك الفرتة، واليت أبقت عل
وجاءت األزمة الداخلية اليت . 2على الصعيد السياسي نتجا عن تفاعل جمموعةٍ من العوامل التارخيية" برودةٍ"األيديولوجي و

األمريكية على اخلط ذاته، إذ سامهت الالمباالة -القرن املنصرم لتسري بالعالقات اجلزائريةشهدهتا اجلزائر مطلع آخر عشريةٍ من 
العنف الذي انتهجته اجلماعات املسلّحة ضدّ أهداف ) أمريكا(األمريكية إزاء ما وقع يف اجلزائر يف عزهلا دوليًا، حني صنّفت 

عن عنف النظام الذي عطّل املسار االنتخابي يف " الفعل الراديكايل ردّ"أو " العنف السياسي"مدنيةٍ وعسكريةٍ جزائريةٍ يف خانة 
اهتموا من طرف " إرهابٌ"ا أنــّهواألدهى من هذا أنّ أولئك الذين اعتربوا سلوكات اجلماعات املسلّحة على . 19923جانفي 

   .4"الدفاع عن النظام اجلزائري"واشنطن والغرب عمومًا بـ
األمريكية على مجيع املستويات -اجلزائرية وبداية العشرية احلالية، حدث تطوّرٌ مهمٌّ يف العالقاتيف هناية العشرية املاضية 

وقد كان تغيّر النظرة . 20015كان أكرب تعبريٍ عنه الزيارة الرمسية للرئيس اجلزائري بوتفليقة إىل الواليات املتّحدة يف جويلية 
جناح سياسة الوئام املدنيّ اليت باركتها واشنطن بعدما رأت فيها : 6لةٍ من املعطيات أمهّهااألمريكية للجزائر يف تلك الفرتة حمصّلةً جلم

املغرب، تونس (احللّ الذي سيقي من انتشار الال إستقرار الذي كانت تعاني منه اجلزائر إىل الدول احلليفة لواشنطن يف املنطقة 
يف إهناء احلرب  ؛ جناح الوساطة اجلزائريّة1995ا بعد هجمات باريس ، وربّما يف الضفة اجلنوبية للمتوسط عمومًا، خصوصً)ومصر

                                                 
1 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.191 

قة أن املتوسط مل يكن يشكل بالنسبة ألمريكا منطقة مصاحل كربى، بل كان يعترب منط: أوهلا: األمريكي فيما يلي-ميكن حصر العوامل التارخيية اليت سامهت يف االختالف اجلزائري 2
ثانيها، أن . وأوربا الشرقيةوباألخص مشال إفريقيا الذي كان مبثابة منطقة حمروسة فرنسيا، هلذا ركزت أمريكا اهتمامها على مناطق أخرى من العامل مثل آسيا الوسطى  نفوذ أوربية

ففي سياق دعمها حلليفتها فرنسا، وقعت الواليات املتحدة على اتفاقيـة أنفا . اخلارجيةعلى اجلزائر العديد من السلوكات يف سياستها  املوقف األمريكي من الثورة اجلزائرية أملى
)Anfa(  لثورة اجلزائرية يف معرتفة بالسلطة الكاملة لفرنسا على اإلقليم اجلزائري احملتل، وتواصل هذا الدعم إبان سنوات اخلمسينيات عندما كانت احلرب الباردة وا 1943سنة

ستقرار فرنسا يف حرهبا ن االنشغال األهم بالنسبة للواليات املتحدة هو احلفاظ على متاسك احللف األطلسي وبالتايل دعم كل إجراء من شأنه احلفاظ على متاسك واأوجّهما، حني كا
ديد من املواجهات مع األوىل، فقد ساندت اجلزائر فيدال كاسرتو الباردة الذي كلف هذه األخرية الع ثالثها، هو التناقض األيديولوجي بني أمريكا واجلزائر يف فرتة احلرب. ضد اجلزائر

؛ أيدت الفيتنام يف حرهبا ضد الواليات املتحدة األمريكية؛ نادت بنظام اقتصادي دويل جديد من على منابر حركة عدم االحنياز؛ 1963- 1962مباشرة بعد أزمة الصواريخ الكوبية 
بعد حرب الستة أيام؛ وأخريا، رفضها الرمسي للتطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل طاملا مل  1967القات مع الواليات املتحدة األمريكية سنة ساندت حركات التحرر يف العامل؛ قطعت الع

  : أنظرلتفاصيل أكثر، . يتم االعرتاف بالدولة الفلسطينية
Louisa Dris-Aït Hamadouche, art.cit, pp.153-156. 
3 Ibid, p.153. 
4 Ibid. 
5 Amine Aït-Chaalal, art.cit, p.72 
6 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, pp.190-191. 



 

؛ التأثري القاريّ اجلزائريّ املتنامي من 2006جوان  18األثيوبية واليت توّجت بتوقيع اتفاق سالم بني الطرفني باجلزائر يف -اإليريتريية
 2001جنوب إفريقيا تُوّج سنة -نيجرييا-خالل منظّمة الوحدة اإلفريقية الذي تزامن مع ظهور حمور إفريقي مكوّن من اجلزائر

التوصّل إىل تسويةٍ  القرار األمريكيني يف تلك الفرتة أنّ صنّاع؛ إدراك "الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا"بتأسيس ما يعرف بـ
حرب على "وما أعقبها من  11/09أخريًا، جاءت هجمات . جزائريَيْن لوقبو للنزاع يف الصحراء الغربية غري ممكن دون مشاركة

  .لتفتح حقبةً جديدةً يف التعامل األمريكي مع اجلزائر" اإلرهاب
بقيادة ضدّ اإلرهاب قبوهلا باالنضمام إىل االئتالف الدويل  واإلدانة العلنية للجزائر للهجمات ثمّ 11/09منذ أحداث 

اجلدير باملالحظة على . األمريكية مرحلة التعاون االسرتاتيجي ملكافحة اإلرهاب-، دخلت العالقات اجلزائريةحدةالواليات املتّ
بالنسبة للواليات املتّحدة فقد كان . آلخرهذا النمط اجلديد من العالقة بني البلدين أنــّه مل يكن يف وسع أيّ منهما التخلي عن ا

بالنظر إىل أنــّها عانت من الظاهرة  هدفها االستفادة من اخلربة اجلزائرية يف هذا اجملال، وهي اخلربة الوحيدة يف املغرب العربي،
يس اجلزائري عبد للرئ) George W. Bush(وبصورةٍ غري مسبوقةٍ، ولعلّ هذا ما يفهم من دعوة الرئيس األمريكي جورج بوش 

ثالثة أشهر فقط من آخر أقلّ من شهرين من تاريخ اهلجمات، وبعد أي بعد  2001 نوفمرب 05يف  العزيز بوتفليقة لزيارة واشنطن
، املكتب الفدرايل للتحقيقات )CIA(وبناءً على هذا، طلبت وكالة املخابرات املركزية . للواليات املتحدة لرئيس اجلزائريزيارة ل

)FBI ( وجملس األمن القومي)NSA (األمريكية عون اجلزائريني وخربهتم يف مكافحة اإلرهاب .  
لتثمّن جتربتها  11/09أمّا اجلزائر، واليت كانت شبه معزولةٍ دوليًا وإقليميًا إبّان العشرية السوداء، فقد جاءت أحداث 

رته على هتديد الدول، ولتعطي قوةً أكرب القرتاحها املتضمّن موقفها من اإلرهاب الذي طاملا أكدّت على طبيعته العاملية وقد تؤكّدو
لقد أفضت النتائج . ضرورة بناء معاهدةٍ دوليةٍ شاملةٍ ملكافحة اإلرهاب قائمةٍ على تعريف يفرّق فعالً بني اإلرهاب واملقاومة

جلزائر كان إرهابًا وليس شيئًا آخر، وقد الكارثية لتلك األحداث إىل اعرتافٍ دويل ــ وباخلصوص أمريكي ــ بأنّ ما كانت تشهده ا
كانت اجلزائر حباجة إىل ذلك لتغيّر الصورة اليت أُلْصِقت هبا يف فرتة أزمتها وتكسب دعمًا أمريكيًا ودوليًا جلهودها يف مكافحة 

واشنطن تقوية العالقة للجزائر كي تطلب من  مناسبةً 2001 نوفمرب 05يف  بوتفليقة لزيارة واشنطنوجاءت دعوة بوش ل. اإلرهاب
ولتطرح عليها مقاربتها يف مكافحة اإلرهاب، إذ أكدّت قبوهلا االنضمام إىل االئتالف الدويل املقام هلذا الغرض لكن  بني البلدين

. 1"حضارةٍ أو أيّ ثقافةٍ ، أيّشعبٍ دين، أيّ ، أيّبلدٍ أيّ ضدّ"موجّهًا حدة وأن ال يكون ة األمم املتّأن يكون حتت مضلّبشرط 
وملّا شعرت اجلزائر أنّ واشنطن حباجةٍ إليها وبأنــّها مستعدّةٌ أكثر من أيّ وقتٍ مضى لقبول مقرتحاهتا، حاولت كسب حيادها أو 

  .2تأييدها لقضيّة الصحراء الغربية مصرّةً على أنّ استقرار املغرب العربي ال ميكن أن يتحقّق دون إجياد حلٍ هلذا النزاع
دعم جهودها يف : دعمًا أمريكيًا فيما خيصُّ املسألة األخرية، لكنّها جنت يف مقابل ذلك إجيابياتٍ أخرى مل تتلقَّ اجلزائر

واخلاصّ باحلرب ) 2000جويلية (مكافحة اإلرهاب حمليا، تـأييدٌ لبيان منظّمة الوحدة اإلفريقية الذي أفضى إليه اجتماعها باجلزائر 
وفيما خيصّ الدعم العسكري، فبالرغم من أنّ أمريكا قرّرت . زائرية يف إفريقيا واملتوسّطعلى اإلرهاب ومساندة للدبلوماسية اجل

، فإنــّها قرّرت جتهيز قوّات أمنها )املغرب بالدرجة األوىل(عدم بيع أسلحةٍ هجوميةٍ للجزائر خمافة أن تستخدمها ضدّ دول جوارها 
 William(وجاءت زيـارة ويليام برنز . اجلماعات املسلّحة يف املناطق الريفيةفعّالةٍ ملساعدهتا على التخلّص من بقايا مبعدّاتٍ 
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2 Ibid, p.191. 



 

Burns ( مشدّدًا على " الواليات املتّحدة ستدعم اجلزائر مبعدّاتٍ عسكريةٍ غري هجوميةٍ"للتأكيد على أنّ  2003للجزائر يف أكتوبر
تفعل أفضل ما يف وسعها ملساعدة اجلزائر على وضع "وأنّ أمريكا  "شهد منوًا متواصالً وثابتًا) بني البلدين(التعاون العسكريّ "أنّ 

إىل املغرب العربي أكّد  )Collin Powell(بعد فرتةٍ قصريةٍ، تبعت زيارة برنز زيارةٌ أخرى لكولن باول . 1"حدّ للظاهرة اإلرهابية
أمّا اقتصاديًا، وعلى سبيل املثال ال احلصر، فإنــّه خالل . قةللواليات املتّحدة يف املنط 2"شريكًا موثوقًا"فيها جمدّدًا أنّ اجلزائر متثّل 

وقّع البلدان على اتفاقٍ إطار للتجارة واالستثمار هبدف مضاعفة حجم املبادالت ، 2001زيارة بوتفليقة إىل واشنطن يف جويلية 
أصبحت الواليات ) ةٍ خاصّةٍ احملروقاتوبصور(بينهما والسماح للشركات األمريكية باحلصول على حصّة أكرب من السوق اجلزائرية 

  .2002األمريكي للتجارة يف جويلية -، كما توّجت هذه العالقات بإنشاء اجمللس اجلزائري3املتّحدة مبوجبه أكرب مستثمر باجلزائر
األمريكيّ التدرجييّ والتحسّن يف عالقاهتما خاصّةً بعد التحوّالت -تؤشّر املعطيات السابقة على التقارب اجلزائريّ

وتزامن هذا التقارب مع شروع الواليات املتّحدة يف سياسةٍ جديدةٍ ونشطةٍ حيال  .11/09اجليوسرتاتيجية اليت أعقبت أحداث 
ازن بني املغرب األقصى واجلزائر مبا يضمن االستقرار للمنطقة، لكنّ هذا ال يعين البتّة أنّ ذلك املغرب العربي قائمة أساسًا على التو

ما يف األمر أنّ األخرية وبعد  كلّ، 4اليت تبقى حليفًا موثوقًا للواليات املتّحدة األمريكية أضرّ بالعالقات التقليدية مع اململكة املغربية
يت حدثت هناية القرن املنصرم وبداية القرن احلايل حاولت استدراك التأخّر الذي ميّز عالقتها مجلة التحوذالت اجليوسرتاتيجية ال

  .باجلزائر بعد أن اقتنعت بأمهّيتها اجليوسياسية يف املنطقة
على املغرب األقصى مدعومًا من  األمريكيّ، الذي جاء بعد أن اقتنعت اجلزائر أنّها لن تتفوّق-هذا التقارب اجلزائريّ

الواليات املتّحدة األمريكية وفرنسا يف سياق صراع الزعامة الدائر بينهما أو يف سياق النزاع الصحراوي، مل حيل دون تعزيز العالقات 
شري السياسة األمريكية وت. األمريكيّة ومل يُفْقد املغرب قيمته ضمن االسرتاتيجية األمريكية جتاه مشال إفريقيا واملتوسّط-املغربيّة

جتاه املغرب األقصى إىل حرصها الشديد على اإلبقاء على العالقات التقليدية بني الطرفني، وقد صرّح الرئيس األمريكي بوش يف 
إلجراءات ، وباألخصّ ا)املغربية(الواليات املتّحدة تتّخذ العديد من اإلجراءات املهمّة لتقوية العالقات مع اململكة "أنّ  2003نوفمرب 

الواليات املتّحدة على [...] اليت هتدف إىل تطوير التعاون االقتصادي والعسكري، ناهيك عن التعاون يف مكافحة اإلرهاب 
صفة احلليف االسرتاتيجيّ األساسيّ  2004وفعالً، منح املغرب يف جوان . 5"وشك أن متنح املغرب وضعية احلليف التقليدي

  .ف األطلسيّ تأكيدًا للرّهان االسرتاتيجيّ عليه يف مشال إفريقياللواليات املتّحدة خارج احلل

                                                 
1 Cité par: Ibid, p.192. 
2 Ibid.  
3 Tahar Haroun, «Les investissements Américains au Maghreb: Etats des lieux et perspectives», in: Abdennour Benantar (ed), 
les Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt? op.cit, p.86. 

مبوجب معاهدة الصداقة اليت وقعت بني البلدين ) ب بأمريكاتاريخ اعرتاف املغر 1777(ست العالقة بني الواليات املتحدة األمريكية واملغرب األقصى منذ القرن الثامن عشر تأسّ 4
للواليات املتحدة يف منطقة  ايف سياق احلرب الباردة، فإن املغرب  كان حليف. للواليات املتحدة األمريكية" جدا اقدمي اوحليف اصديق"يعترب املغرب  ،ومنذ ذلك التاريخ ،1787 سنة

فقد  ،بعد هناية احلرب الباردة. مع الصحراويني كما سبق وأشرناوقد مسحت له هذه الوضعية باحلفاظ على التفوق العسكري يف نزاعه  استقالله،وسط ومشال إفريقيا منذ الشرق األ
لدى الواليات املتحدة، لكن العكس  الذي كان يؤديه املغرب يف املنطقة سبب وجوده وحامت شكوك مغربية حول فقدان املغرب ألمهيته اإلسرتاتيجية اليت كان حيوزها" الوكيل"دور 

، باإلضافة )الفلسطيين-ثم يف مسار السالم العربي(، وواصل املغرب دوره يف التطبيع مع إسرائيل "الشراكة االسرتاتيجية"هو الذي حصل عندما ارتقت العالقة بني البلدين إىل مصاف 
ة وعالقته الوثيقة حدة األمريكيّد عالقة التحالف اليت تربط املغرب بالواليات املتّوهو ما أكّ ،)االوحيد الذي شارك عسكريالبلد املغاربي (إىل مشاركته العسكرية يف حرب اخلليج الثانية 

  .ة يف اخلليجباألنظمة امللكيّ
5 Cité par:Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.194. 



 

  : شيئني أساسيّني يؤكّد) تقاربٌ غري مسبوقٍ مع اجلزائر وتعزيزٌ للتحالف مع املغرب(هذا التعامل مع الدول املغاربية 
عوامل تتحدّد مكانتها بناءً على ائر، فبالنسبة للجز. من اجلزائر واملغرب ضمن االسرتاتيجية األمريكية كلّة لاملكانة األساسيّ .1

 موادٌ(ة الضخمة ثانيها، إمكانات اجلزائر االقتصاديّ ئرية على مستوى القارّة اإلفريقية؛ز للدبلوماسية اجلزاالدور املميّ ،هلاأوّ: 1ثالثةٍ
د إمكانيات تطوير العالقات االقتصادية وبالتايل تعدّ) وغريها متها النفط والغاز، سوق داخلية كبرية، فرص استثمارة ويف مقدّأوليّ
يف التعاون  ةًخربهتا يف جمال احلرب على اإلرهاب خاصّو، هو دورها ثالثها، وهو األهمّ البلدين اليت تشهد تعزيزًا مستمّرًا؛بني 

ا من غريها كثر استعدادًاإلفريقية، فاجلزائر عانت وتعاني من ويالت اإلرهاب وبالتايل فهي أ-يةالساحلضمن املنطقتني املتوسّطية و
ا حدة انطالقًيته بالنسبة للواليات املتّيكتسب أمهّ فإنــّه أما بالنسبة للمغرب. طات األمريكية يف املنطقةلالخنراط يف املخطّــ نظريًا ــ 
اإلسرائيلية -ات العربيةيف العالق دوره كوسيطٍ اليت أصبحت تقليدًا سياسيًا بالنسبة له؛لغرب مواالته ل: 2ةٍعوامل أساسيّ ةمن أربع

يف السنوات الذي شرع فيه  إنفتاحه السياسيّ ؛)احتضن أوّل مؤمتر للشرق أوسطيّة( وريادته يف القبول باندماج إسرائيل يف املنطقة
الذي يعترب  ويف تأمني العبور البحري عرب مضيق جبل طارق دوره يف مكافحة اإلرهاباألخرية؛ وأخريًا، وعلى غرار اجلزائر، 

  ؛3املنفذ الوحيد بالنسبة للواليات املتّحدة إىل البحر املتوسّط من األطلسي

 ق استقرار املنطقة وهو اهلدف األساسيّاحلرص األمريكي على استقرار ميزان القوى اإلقليمي بني اجلزائر واملغرب مبا حيقّ .2
وقفه جتاه الصحراء الغربية على حساب اجلزائر يف م) ا من طرف فرنسااملدعوم أيضً(بالنسبة هلا، فاالستمرار يف دعم املغرب 

 .ةحدالواليات املتّخيدم مصلحة وبالتايل اختالل استقرار املنطقة وهو ما ال  ي إىل اختالل توازنٍسيؤدّ

غري أنّ استمرار تلك احلالة ال يرضي اجلزائر اليت تسعى إىل حتقيق وجهة نظرها يف النزاع الصحراوي وتأكيد ريادهتا 
، لذا وظّفت نقاط قوهتا ضمن اإلسرتاتيجية األمريكية كقوّةٍ إقليميةٍ فاعلةٍ يف مكافحة اإلرهاب ومصدّرة للنفط، سيما وأنّ مغاربيًا

، وهو ما 11/09منذ أحداث  وتأمني مصادر النفط وطرق اإلمداد املقاربة األمريكية أصبحت ال تفصل بني مكافحة اإلرهاب
  .على املغرب، هذا باإلضافة إىل نفوذها إفريقيًا وتوظيفها للدائرة اإلفريقية يف قضايا الدائرة املغاربيةيعطي نوعًا من التفوّق للجزائر 

  ـاإفريقيـــــــــ :ثانيا
على مستوى الدائرة اجليوسياسيّة اإلفريقيّة ألمنها القوميّ، تعتمد اجلزائر يف تعاملها مع القوى الكربى على مقاربةٍ ترتكز 

أوّهلما، هو دفاعها عن ريادهتا مغاربيا وإقليميا؛ وثانيهما، هو رفض التدخّل األجنيبّ : ئيسني يف عقيدهتا األمنيّةعلى مبدأين ر
   .4التعاون مع القوى الكربى إذا أضحى ذلك ضروريا كما قال وزير اخلارجية اجلزائريحتت أيّ مربرٍ، لكن دون استبعاد 

البارز يف  بدورها االعرتاف إىلوفرنسا بالنّسبة للمبدأ األوّل، تسعى اجلزائر بناءً على مقاربتها إىل دفع الواليات املتّحدة 
حليفها حدة املغرب الذي تعتربه الواليات املتّ دون ي املنطقة لتهديد إرهاب القاعدة يف الصحراء والساحلتنسيق تصدّ
شراك املغرب إل يف رفض اجلزائر املستمرّ هذا الرأي جيد تعضيدًا له .ب، وهو ما يثري حفيظة اجلزائرحماربة اإلرها يف االسرتاتيجيّ

                                                 
 .74-73مرجع سابق، ص ص عنرت، عبد النور بن 1

2 Abdennour Benantar, «Relations d’alliance Américano-marocaine et jeu d’équilibre Américain entre le Maroc el l’Algérie», 
in: Abdennour Benantar (ed), les Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt?, op.cit, p.268. 
3 Ibid, p.267. 
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ات هذا الرفض استثناء املغرب من وكانت آخر جتليّ .عليهاله  أن ال امتداد جغرايفّ معتربةً ةالصحراء اإلفريقيّ مراقبة يف ملفّ
م به، وبالرغم من الذي تقدّ ، بالرغم من طلب االنضمام الرمسي2010ّست يف أفريل أُسَّاليت " ة املشرتكةاتيّجلنة األركان العمليّ"

التنسيق إىل تقوية درجة التعاون مع الرباط يف قضايا األمن اإلقليمي وتكثيف الضغوطات األوربية واألمريكية على اجلزائر الداعية 
خارج  اء املغرب من مجيع مبادرات مراقبة الصحراء والساحل وإبقائهاخللفية من وراء استثن لكنّ .1يف مكافحة اإلرهاب باملنطقة
ر عدم امتداده اجلغرايف على التهريب أكرب من أن ختتزل يف مربّومجاعات اإلرهابية  كات التنظيماتدائرة دوهلا يف مراقبة حترّ

باإلضافة إىل  ا،إقليمي املغرب اجلزائر كسبب لعزلفه ء الغربيّة الذي توظّالصحرا ا على ارتباطٍ وثيق بالنزاع يفنــّهالصحراء، أل
ا خاسرً اجعل املغرب فرسً فاجلزائر تسعى إىل. وحتييد املغرب ملكافحة اإلرهاب مع دول الساحل على إجناح التحالف إصرارها

 األمريكية تأكيداتال رغم الكربى،فة مبنطقة الصحراء املتطرّ مكافحة خطر التنظيمات يه يفعل الفرنسيّ يف الرهان األمريكيّ
يف  حمايدٍ مبوقفٍحدة بااللتزام ويأتي سعي اجلزائر هذا بعد فشلها يف إقناع الواليات املتّ .هذا اجملال ية على حموريته يفوربّواأل
  . على غرار املغرب ةٍعسكريّ امتيازاتٍالرفض األمريكي منح اجلزائر ، وة الصحراويّةقضيّال

مة هي من اختصاص دول تؤكّد أنّ مواجهة هتديد اإلرهاب واجلرمية املنظّ فإنّ اجلزائر املبدأ الثاني، أمّا فيما خيصّ
دول  رات قد يستند إليها تنظيم القاعدة يف حربه ضدّجتنبًا أليـــّة مربّ ل أجنيبّلة بذلك دون تدخّا الوحيدة املخوّأنــّهاملنطقة و

من هذا املنطلق، جنحت . باملنطقة "أفريكوم"الـقامة مقر إلن لدول الصحراء مع أمريكا تعاو على تقويض أيّ تعملاملنطقة، لذا 
ات اجلزائر يف إطار توحيد جهود دول املنطقة ملكافحة اإلرهاب يف استحداث اللجنة املشرتكة لألركان هبدف تنسيق العمليّ

وسعيًا إىل تعزيز أكرب للتنسيق اإلقليمي بني دول الساحل ) مثلما أشرنا سابقًا( ةالعسكرية امليدانية كبديل للمبادرة األمريكي
دى لبينهما مطلوبان (سراح أربعة معتقلني من تنظيم القاعدة لدى مايل إلطالق  ل فرنسيّوالصحراء بعدما انفرط عقده بتدخّ

الرضوخ املايل لفرنسا جزائريًا أنّ فُسّر  ).Pierre Camatte( بيار كامات لإلفراج عن الرهينة الفرنسي كشرطٍ )العدالة اجلزائرية
وكان  .احينما يكون فرنسيً ةًخاصّ ل اخلارجيّالتدخّاحل والصحراء مل تَتَقَوَ بعدُ لدرجةٍ جتعلها تصمد أمام السّ تنسيقية دول

الذي يعترب  اب هلا يف أزمةٍ دبلوماسيّةٍ مع اجلزائر اليت استدعت سفريها لدى باماكو احتجاجًا على سلوكهسلوك مايل قد تسبّ
لدى مايل مل يكن الوحيد يف  ل الفرنسيّالتدخّ. 2مع اجلزائر) ودول املنطقة األخرى(عتها خرقًا التفاقيات تبادل املطلوبني اليت وقّ
أقدمت فرنسا يف جويلية ) Michel Germaneauميشال جريمانو (آخر لدى القاعدة  املنطقة، ففي سبيل حترير رهينةٍ فرنسيّ

ة اهتا اخلاصّيف منطقة كيدال مشال مايل بواسطة وحداتٍ من قوّ ل عسكريًابالتنسيق مع اجليش املوريتاني على التدخّ 2010
 2010ع يف أفريل رت اجلزائر عن استيائها الشديد لسلوك موريتانيا اليت خرقت االتفاق املوقّوقد عبّ. 3ملالحقة خمتطفي الرهينة
  .4ل يف املنطقةةٍ بالتدخّبسماحها لقواتٍ أجنبيّ

 ل الصحراءمن أن تتحوّف ةٍ أمنيةٍ، فكالمها تتخوّحدة وفرنسا على التدخّل يف املنطقة حبجّيأتي إصرار الواليات املتّ

 على غرارلإلرهاب، آمن  إىل مالذٍ هاوبالتايل حتويلة الدوليّاملالحقات ا عن للجماعات اإلرهابية بعيدً جديدٍ ة إىل مستنبتٍاإلفريقيّ

                                                 
 .اجلزائر واملغرب ملا فيه من مصلحة اقتصادية كبرية بالنسبة ألوربا مبعزل عن االنشغال الكبري لالحتاد األوروبي مبسألة فتح احلدود بني ال ميكن أن يقرأ هذا الطلب 1

2 Salem Ferdi, «L'après-raid Franco-mauritanien au nord du Mali», Le Quotidien d’Oran (Quotidien Algérien),op.cit, p.03. 
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ق الرعايا الغربيني لتصدّ ات االختطاف ضدّخارج املنطقة، وتأتي عمليّ كبريةٍ اإلعداد هلجماتٍ واستغالهلا يف ،الصومال أو اليمن
حة هو ذريعةٌ للتواجد العسكري لتلك ب أماكن وجود اجلماعات املسلّ، ألنّ تعقّف ليس السبب احلقيقيّلكنّ هذا التخوّ. هذا
ووضع أيديهما على ثرواهتا بشكل غري مباشر، فضالً عن محاية مصاحلهما االقتصادية واستثماراهتما الكربى يف تني يف املنطقة القوّ

حدة، فهذه األخرية وفرنسا أكثر اقتناعًا من أيّ دولةٍ أخرى يف العامل سبة للواليات املتّجمال الطاقة يف الصحراء اجلزائرية خصوصًا بالنّ
على التواجد يف الساحل اإلفريقي تصميمهما ي اإلرهاب، بيد أنّ يف املنطقة هو أكرب سبب سيغذّ مينّواأل أنّ تواجدمها العسكريّ

ة وخمتلف ا باألقمار الصناعيّالعهما على معطياتٍ جيولوجيةٍ دقيقةٍ جدةٍ واقتصاديةٍ واضحةٍ بعد اطّمقرونٌ بأسباب جيوسرتاتيجيّ
، ناهيك عن )البرتول واليورانيوم باألساس(اتٍ هائلةٍ من املعادن والثروات الطبيعية كميَّالوسائل التقنية احلديثة وتأكّدمها من وجود 

 Gene(وقد عبّر جان فان ديك . 1من احملروقات ةات القارّة اإلفريقيتيقّن أمريكا بأنّ مستقبل أمنها الطاقوي مرتبطٌ باحتياطيّ

Van Dyke(  فانكو للطاقة "الرئيس املدير العام لشركة)Vanco Energy( " يف املستقبل " أنــّهعن ذلك بصراحةٍ عندما قال
  .2"القريب سيكون االنتاج اليومي من النفط يف اخلليج الغيين أكثر من االنتاج النفطي اليومي يف العربية السعودية
تحدة األمريكية وفرنسا هلذه األسباب تتعارض املقاربة اجلزائرية يف تأمني منطقة الساحل والصحراء مع طموح الواليات امل

يف املنطقة  األجنيبّ ل العسكريّافضة للتدخّة لألفارقة والرّة املعتمدة على القدرات الذاتيّوهو ما قادمها إىل عرقلة اجلهود اجلزائريّ
حتركٍ يف هذه املنطقة  لة يف صور األقمار الصناعية اليت بإمكاهنا رصد أيّة الالزمة واملتمثّة والفنيّبرفضهما تقديم املساعدة التقنيّ

ة يف اإلقليم، ألنّ الدول األوربّية بدفعها للفدية لإلرهابيني، ة اجلزائريّهذا السلوك ليس املعرقل الوحيد لالسرتاتيجيّ. 3املنكشفة
مرةٍ اجلهود اجلزائرية ودورها يف القضاء على  كلّ، جتهض يف بالرّغم من إعالهنا معارضة هذا السلوك ومساندهتا للطرح اجلزائريّ

األمم (ة ة والدوليّ، تناظر وتناضل يف خمتلف املنابر اإلقليمي2009ّوال خيفى على أحدٍ أنّ اجلزائر، ومنذ  .اإلرهاب باملنطقة
رير معتقليها لدى الدول مقابل قة بتحاالستجابة ملطالبها املتعلّ حتّىمن أجل جتريم دفع الفدية للتنظيمات اإلرهابية أو ) حدةاملتّ

يف  طهماحترير الرهائن الذين ختتطفهم، وهذا ما تسبّب هلا يف أزماتٍ دبلوماسيةٍ عديدةٍ خصوصًا مع فرنسا وإسبانيا اللّتان ثبت تورّ
ووفق  .4حدةاألمم املتّ ئحوالل اة وخرقًلمواثيق الدوليّلتحرير رهائن، وهو ما اعتربته اجلزائر انتهاكًا لإلرهابيني عمليات دفع فديةٍ ل

دفع الفدية  م ضدّأنــّه، كما عبّر عنه الوزير املنتدب املكلّف بالشؤون املغاربية واإلفريقية، ال يكفي قول األوربّيني الطرح اجلزائريّ
  .5ة إجراءاتٍ لتجريم هذه الفعلةسات األوربيّلإلرهابيني، بل ينبغي أن تتّخذ املؤسّ

) سيما اختطاف الرعايا األجانب(اجليوسياسية املتصاعدة ملنطقة الساحل، استمرار العمليات اإلرهابية ية األمهّ يف ظلّ
ة يف التعامل مع حضور القوى وعدم قدرة دول املنطقة الساحلية على حتمّل ضغوط القوى الكربى، تبقى االسرتاتيجية اجلزائريّ

وتأتي عملية التدخّل العسكري الفرنسي املباشر يف .  املنطقة عرضةً للفشلالكربى يف الدائرة اإلفريقية ومقاومتها لتدخّلها يف
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بإقامتها ) إىل أرض املعركة بدول الساحل ة عن نزول جنودها مباشرةًغربيّ حكومةٌ أوّل مرةٍ تعلن( 2010النيجر يف سبتمرب 
من الشهر  16ا بغرض حترير املختطفني السبعة الذين اختطفوا يف مشال النيجر يف مثانني جنديّ تضمّ" اتيةة عمليّقاعدة عسكريّ"لـ

مباشر يف املنطقة، لتثبت املقولة السابقة وتثبت أيضًا ضعف الرهان  ل عسكريّتدخّ ا من أيّذاته، رغم التحذيرات اجلزائرية ألوربّ
ا مسحت لعناصر من اجليش الفرنسي بدخول جماهلا أنــّهةً على دول املنطقة، بعد أن أعلنت احلكومة النيجرية صراح اجلزائريّ
أنــّنا "وقد سبق ملسؤول عسكري مايل أن قال . 1عامًا بغرض العثور على الرهائن وحتريرهم 25ألوّل مرّة منذ حنو  والربيّ اجلويّ

ق بالقضاء ذلك أيضًا ما دام األمر يتعلّ نشجع جرياننا على متابعة اإلرهابيني فوق أراضينا ونشجّع الفرنسيني واألمريكيني على فعل
فوق أراضي مايل اليت تضاف إىل  2010املوريتانية املشرتكة يف جويلية -وقد سبق كلّ هذا العملية الفرنسية. 2"على اإلرهاب

عمليات حترير اإلرهابيني املعتقلني لدى حكومات املنطقة رضوخًا للتدخّل األجنيب، مثلما حصل مع عمر صحراوي الذي أطلقت 
  .2010مايل سراحه مقابل حترير الرهينتني االسبانيتني يف سبتمرب 
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  الثاني خالصة الفصل
  :هذا الفصل جند تفصيالً للنتائج التاليةفيما سبق من مضمون   

ة اجلزائرية بالغٌ يف صياغة العقيدة األمنيّكان لثقل اجلزائر اجليوسياسيّ الناتج عن عوامل جغرافيّةٍ، اقتصاديّة وسكّانيّةٍ دورٌ  .1
لتحرّري للشعب اجلزائريّ والنخبة غري أنّ املاضي ا. يف املغرب العربي وإفريقيا ةً يف تعريف اجلزائر لنفسها ودورها الرياديّخاصّ

الريادة  شرعنةالعسكرية والسياسية ذات التكوين الثوريّ اليت حكمت اجلزائر غداة االستقالل، هي عوامل جوهرية كذلك قوّت و
ر أمام حتدّياتٍ قلب اإلقليم املغاربي اجلزائ ولقد وضع الثقل اجليوسياسيّ واجليوسرتاتيجيّ واملوقع اجلغرايف يف .اجلزائرية مغاربيًا
عداءٌ مع املغرب األقصى الذي مل يتقبّل الزعامة اجلزائريّة، قربٌ جغرايفٌّ من التهديدات األمنيّة اليت تنشأ حمليا يف  :أمنيّةٍ مباشرةٍ

ما ة وطول حدوده الربيّحبكم شساعة اإلقليم  البيئة األمنية املغاربيةما تفرزه  كلّب مباشرٌ تأثّرٌالدول اجملاورة سيما الليّنة منها، و
  .أدّى إىل حالةٍ من التعرّض واالنكشاف لألمن اجلزائري من مجيع اجلهات

طبيعته الوعرة، حالة االنكشاف األمين نفسها تعاني منها اجلزائر جتاه الدائرة اإلفريقية بسبب شساعة اإلقليم الصحراوي،  .2
اتساع األوّل هو : مع احلزام الساحلي، وهي حالةٌ استحكمت بسببني دة صعبة املراقبة وسهلة االخرتاق وجتاورهحدوده املمتّ

اجلزائري حسّاسًا هشاشة وميوعة حدودها، فباالعتماد على مقاربةٍ جيوسياسية ال يصبح األمن و لدول الساحل الرقعة اجلغرافية
هلا كذلك؛ والثاني هو خصوصيّة هتديدات للتهديدات األمنية اآلتية من دول الساحل فقط بل ولتلك اآلتية من الدول املتامخة 

يًا يف معظم الدول الدائرة اإلفريقية اليت تتميّز بسرعة انتشارها وحتوّهلا من قطريةٍ إىل إقليميةٍ بسبب العجز عن مواجهتها حملّ
 التسعينيات إىل حقائق ذمن هذا املنطلق، أصبح االهتمام اجلزائري بالدائرة اإلفريقية يستند من. الصحراوية واإلفريقية-الساحلية

قةٌ أساسًا بالتهديدات والتحديّات األمنية اليت مصدرها الصحراء وما وراءها، بعدما كان يف املاضي يقوم أمنيّةٍ متعلّ-اسرتاتيجيّةٍ
  .ر يف إفريقياعلى اعتبارات االنتماء إىل العامل الثالث ومساندة حركات التحرّ

ليس االهتمام اجلزائري بالدائرتني املغاربية واإلفريقية نتيجةً لالرتباط اجليوسياسي فقط، بل بسبب وجود هتديداتٍ بارزةٍ  .3
بالنسبة للدّائرة املغاربيّة، فإنّ الطابع الدوليت الصلب يطغى على هتديداهتا أكثر . وكامنةٍ لألمن اجلزائريّ صادرةٍ عن هاتني الدائرتني

هو العداء مع املغرب الذي نشأ ، 1975ري الدوليت واللني، ومنشأ جل هتديدات هذه الدائرة يف الراهن، ومنذ سنة من الطابع غ
بدوره عن تناقض مقرتح التسوية اجلزائريّ للنزاع حول الصحراء الغربية مع طرحه من ناحية، وعن جمموعة من الوقائع التارخيية كان 

حادثة (ني أو املبادر بالسلوك العدوا) 1976ومعركة أمقاال  1963حرب الرمال (فيها املغرب دائمًا الطرف املعتدي على اجلزائر 
هتديداهتا غري دولتيةٍ ومتسّ أساسًا بالقطاعات االقتصاديّة،  كلّأمّا بالنسبة للدّائرة اإلفريقية، ف). 1994فندق األطلس مبراكش 

اجملتمعية والصحّية لألمن اجلزائري، لكن مع احتمال أن تصبح دولتيةً أيضًا يف حال قادت إىل تدخّل دويلّ يف املنطقة، واملقصود 
  . ساس هنا هو اإلرهاب واجلرميةباأل
ة، وهي إن قرب التهديد املغربي جغرافيًا من الدّولة اجلزائرية واملراكز احليوية فيها؛ حجم اخلطر الذي يشكلّه على قيمها احملوريّ .4

التجارب التارخيية ل إىل غزو أو حرب، كما تدل عليه سيادهتا، سالمة إقليمها ووحدهتا الرتابية؛ اإلحتمالية الكبرية ألن يتحوّ
له إىل واقع، كلّها عوامل أعطت الدائرة على األمن اجلزائري يف حال حتوّ ة وثقل نتائج هذا السيناريو األخريللدّولة اجلزائرية املستقلّ
من وقيم الدّولة ة ضمن الشواغل األمنية اجلزائرية مقارنةً بالدائرة اإلفريقية اليت ال يرقى حجم هتديداهتا ألاملغاربية مكانةً حموريّ



 

لكن، ورغم هذا، فإنّ انتقال اإلرهاب إىل الصحراء والساحل وحتالفه مع . اجلزائرية احليويّة يف الراهن إىل مستوى التهديد املغربي
قع يف ى تنامي متدرج لالهتمام اجلزائري بالدائرة اإلفريقية بعدما أصبحت فضاءً رئيسًا ملكافحة اإلرهاب اليت تاجلرمية املنظمة أدّ

  .ة هرم أولويات اإلسرتاتيجية األمنية اجلزائرية منذ عقدين تقريبًاقمّ
ر يف املنطقة أو يف ميزان قواها دون اتفاق معها رفض أي تغيّ ة هواملنطلق العقائدي السرتاتيجية اجلزائر جتاه الدائرة املغاربيّ .5

ر اجلزائري هذا التصوّ. نفسها قائدةً لدول املغرب العربياليت وظفتها لتنصيب التارخيية  ةالشرعيّعلى وزهنا اجليوسياسي و مرتكزةٍ
الذي سعى دائمًا إىل فرض نفسه كمنافس للجزائر يف الفضاء املغاربي، وبالتايل إىل بنيةٍ نزاعيةٍ يف جممل ى إىل تعارض مع املغرب أدّ

ية أُسُسًا إرشاديةً لإلسرتاتيجية األمنية والعسكرية اجلزائرية يف ت هذه املنطلقات العقائدكّلوقد ش .الفضاء اجليوسياسي املغاربي
إسرتجاع التفوّق اجلزائريّ مغاربيًا عرب استدراك التأخّر : التعامل مع الدائرة املغاربية اليت تقوم باألساس منذ بداية هذا القرن على
سكري يف اجلناح الغربي ملواجهة أيّ هتديدٍ حمتمل ودعمٌ الذي اجنر عن األزمة الداخلية واحلفاظ عليه؛ احلفاظ على التأهّب الع

  .متواصل للبوليزاريو يف نزاعها مع املغرب األقصى
) مبدأين من مبادئها كأهمّ(ر ومساندة حركات التحرّ ل األجنيبّإنّ ارتكاز اهلوية األمنية للجزائر على رفض االحتالل والتدخّ .6
، وهو سببٌ آخرٌ ميكن أن يضاف )من مبادئها ع كمبدأ أساسيّاملرتكزة على التوسّ(املغربية  ى هبا إىل تناقض مع اهلوية األمنيةأدّ

  .إىل أسباب تعطّل مشروع احتاد املغرب العربي الذي عوّل عليه لبناء هويةٍ وشراكةٍ أمنيتني على مستوى اإلقليم املغاربي
داخليّةٌ، عرب استدراك التأخّر يف . قطريّةٌ وإقليميّةٌ: اإلفريقية مزدوجةٌاالسرتاتيجية اجلزائرية حلماية أمنها من هتديدات الدائرة  .7

ة اجلنوبية، باإلضافة إىل منيّة والعسكرية للجناح اجلنوبي واإلقليم الصحراوي عرب مراقبة وحراسةٍ أوسع للحدود الربيّالتغطية األ
وقد مرّت هذه االسرتاتيجية  .إقليميةٍباالعتماد على مقاربةٍ  تنمية مناطق الطوارق ودجمهم أكثر يف اجملتمع اجلزائري؛ وخارجيةٌ،

مرحلة تراجع نتيجة أوضاع الدّولة الداخليّة، ومرحلة اسرتجاع الريادة وإحياء املاضي على املستويني : 1989مبرحلتني منذ سنة 
  .1997ن وضعها الداخلي انطالقًا من سنة اإلفريقي واملغاربي بعد حتسّ

فرتتكز على مقاربةٍ  جتاه نزاع الطوارق مع حكوميت باماكو ونيامياجلزائر األمنية على املستوى اإلقليمي  بالنسبة السرتاتيجية .8
ل يف الشؤون الداخلية عدم التدخّ"مببدأي ةٍ قادت مبوجبها العديد من حاالت الوساطة بني الفرقاء ملتزمةً تعاونيةٍ وغري عسكريّ

مشروع  تقوّض أيّوتقيها إلجياد حلول هلذا النزاع ة الطوارق يف التنمية احملليّ ، ومصرّةً على شرط حقّ"رحسن اجلوا"و" للدول
مة اإلرهاب، اجلرمية املنظّ دات أمنها األخرى ــ وباألخصّا اسرتاتيجيتها يف مكافحة مهدّأمّ. ل األجنيب حتت هذا املسوغللتدخّ

 .لعسكري وغري العسكري وتربط بني األمن والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقةة ــ فتجمع بني البعدين اواهلجرة السريّ
العملياتي مع دول - االستخباراتي والعسكري- التنسيق االستعمالماتي؛ د األطرافالعمل متعدّ: وميكن حتديد مرتكزاهتا يف

الصحراوية خصوصًا محاية -ي الدول اإلفريقية عمومًا والساحلية؛ تولّمربر ل األجنيب حتت أيّالساحل والصحراء؛ رفض التدخّ
  . ني لقاء حترير الرهائنوجتريم دفع الفدية لإلرهابيّأمنها بنفسها 

التصدي للطموح املغربي يف التوسع  ممّا سبق، ميكن حتديد أولويات االسرتاتيجية األمنيّة اجلزائرية على املستوى اإلقليمي يف .9
وميكن أن ندرج  .ب، وإن كانت األولوية األوىل غري ظاهرةٍ متامًا، فإن األولوية الثانية واضحة، صرحية ومعلن عنهاومكافحة اإلرها



 

هذا ضمن تعريف اجلزائر الهتماماهتا األمنيّة اخلاصّة أمام اجملتمع الدويلّ بغرض تسهيل احلصول على التفهّم والتعاون من قبله يف 
  .هذا اجملال

- تغيري إقليمي يف جوارها دون اتفاق معها أثرٌ واضحٌ على تعاملها مع القوى فوق ة الرافضة أليّاجلزائر األمنيّكان لعقيدة  .10
ل أو الوجود رفض التدخّ: ة يف هذا الصدد يفد ركائز االسرتاتيجية اجلزائريّوتتحدّ .ة ألمنها القومياإلقليمية ضمن الدوائر الربيّ

 ؛"مقاومةً"ةً جاهزةً لإلرهاب كي يصبح ــ مبوجب العقيدة األمنية اجلزائرية ــ سيعطي حجّ ــّهنألالعسكري األجنيب يف املنطقة 
بالريادة  حدة وفرنسا على االعرتافالواليات املتّ إلرغام املغرب دونلتهديد اإلرهاب حتت قيادهتا و ي اإلقليميّتنسيق التصدّ

عن دفع الفدية  الدبلوماسيّ قاريا ودوليا من أجل دفع الدول األوربّية إىل الكفّاجلزائريّة يف مشال إفريقيا؛ تكريس اجلهد 
ل كبريٌ للمسؤولية من طرف اجلزائر ورهانٌ على دول الساحل قد يكون خاسرًا ألنّ هذه االسرتاتيجيّة فيها حتمّ لكنّ .لإلرهابيني

ى التواجد يف منطقة الساحل اإلفريقي، رغم اقتناعها بأنّ تواجدها القوى الكربى علتصميم ثم إنّ . دٌ بالفشلهذه الدول مهدّ جلّ
أنّ هذا التصميم مقرونٌ بأسباب جيوسرتاتيجيّةٍ، اقتصاديّةٍ  يؤكّديف املنطقة هو أكرب سبب سيغذي اإلرهاب،  واألمينّ العسكريّ

  . وإن زال اإلرهاب حتّىا لها يف املنطقة قائمًوطاقويّةٍ، ما يبقي احتمال تدخّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الفصـــــل الثالث

  الدائرة اجليوسياسيّة املتوسّطيّة لألمن القوميّ اجلزائريّ والبعد
  األطلسيّة- األوربّية واجلزائريّة- األمينّ للعالقات اجلزائريّة 

 



 

للجزائر على األطر  لوطنيّةة اة األمنيّاالسرتاتيجيّزت تركّ ،)1989منذ االستقالل إىل غاية ( قودٍع ةالثخالل ما يقارب الثّ
بني  الطفيفة بالرغم من بعض االلتفاتاتحيّز اهتماماهتا،  منة املتوسّطيّالدائرة  ة مستبعدةًة واإلفريقيّة، املغاربيّة العربيّاجليوسياسيّ

ة ألمنها املتوسّطيّائرة ية الكربى للدّالتسعينيات من القرن السالف، استوعبت اجلزائر األمهّ منذ مستهلّ ،لكن. الفينة واألخرى
مكانة هذه الدّائرة ضمن العقيدة األمنيّة اجلزائريّة مكانةً  تمن التفاعالت والتهديدات، فأصبح خمتلفةٍ بطبيعةٍ مستقلةٍ كدائرةٍ القوميّ
، وهو ة األخرىعن األطر اجليوسياسيّ ا مستقالًاهتمامًاالسرتاتيجيّة األمنيّة اجلزائرية على صعيد  وصار االهتمام هبا مركزيّةً،

  .سلوك تكرّس أكثر مع هناية األلفيّة املنصرمة بعد التطوّر الذي حصل على مستوى اهلوية األمنيّة اجلزائريّة
اجلزائريّ والدائرة املتوسّطيّة مبعناها اجليوسياسي والتأثري بني األمن القوميّ  نسعى عرب هذا الفصل إىل حتديد عالقة التأثّر

يف املبحث األوّل، وبعد عرض خمتصر نوضّح فيه كيف شكّل اإلقليم املتوسّطي رهانًا . على صعيد األمن واالسرتاتيجيّة األمنيّة
منذ القدم، حناول توضيح الروابط  للفاعلني اجليوسياسيّني على مرّ التاريخ، وكيف أنّ اجلزائر كانت يف قلب التفاعالت املتوسّطية

أمنيّة وكذا بعض التهديدات اليت أدّت -بني األمن اجلزائريّ والدّائرة املتوسّطيّة الناشئة عن جمموعةٍ من العوامل اجليوسياسيّة واجليو
لتعاون اخلاصّة بالفضاء يف خمتلف بنى األمن وا ويعبّر اخنراط اجلزائر. مع الوقت إىل تبلور االهتمام اجلزائريّ هبذه الدّائرة

منذ مستهلّ التسعينيات، عن  )دوالً ومؤسّساتٍ(اجليوسياسيّ املتوسّطي، اليت اقرتحت مببادراتٍ من فواعل الضفّة الشماليّة 
ةً للبعد اهتمامها بالبعد املتوسّطيّ ألمنها، وهو ما حاولنا تبيانه يف املباحث الثاني، الثالث والرابع، اليت جند فيها حتليالتٍ مفصلّ

أمّا . األطلسيّة، وكيف تطوّرت هذه العالقة من التهديد إىل الشراكة األمنيّة-األوربّية واجلزائريّة-األمينّ من العالقات اجلزائريّة
حدةٌ، املبحث األخري، وحبكم أنّ العقيدة األمنيّة اليت تدافع عنها اجلزائر ضمن خمتلف األطر املتوسّطيّة للحوار والتعاون األمينّ وا

) إجراءات بناء الثقة، اإلرهاب واهلجرة(فقد خصّصناه لتوضيح رؤية اجلزائر ملسائل االنشغال والتهديد األمينّ املشرتك متوسّطيًا 
  .وما هي احللول اليت تقرتحها ملواجهتها، هذا بعد حتديد مبادئ ومرتكزات التصوّر اجلزائريّ لألمن يف املتوسّط

  حتديدها، هتديداهتا ومكانتها ضمن الشواغل األمنية اجلزائرية: توسّطيةالدائرة امل :لاملبحث األوّ
يهدف هذا املبحث إىل رسم معامل العالقة بني األمن اجلزائريّ والدائرة املتوسّطيّة اليت نتجت باألساس عن وجود رابطٍ 

هناك عوامالً أخرى تارخييّة،  إنّفيا، فوإن كان منشأ العالقة جغرا. حبريّ بني اإلقليم اجلزائريّ والبحر األبيض املتوسّط
أمنيّةٍ تؤكّد أنّ األمن اجلزائريّ وثيق الصّلة بالبيئة األمنيّة املتوسّطية، وهو ما أدّى مع الوقت إىل إدراج املتوسّط -جيوسياسيّةٍ، جيو

  .اجلزائرِيَيْنْضمن دائرة االنشغال األمنّي والسياسيّ 
  التحديد اجليوسياسيّ للدائرة املتوسّطيّة وموقع اجلزائر منها :لاملطلب األوّ
البحر األبيض "أو ) Méditerranée(هذا هو مدلول كلمة  1"وسط األراضي" أو حبرٌ" حماط باألراضي" حبرٌ

 2ن كلممليو 2.5أكثر من ) وآسيا إفريقيا، أوربّا(توسّط لثالث قارّاتٍ ي هذا البحر امليغطّ. اه العربكما مسّ" توسّطامل
يتّصالن  وينقسم إىل حوضني ،)ةبني مضيق جبل طارق والسواحل السوريّ(كلم  3860على طول  وميتدّ) 2كلم 2510000(

بتونس على  )Cap Bon(من جبل طارق إىل رأس بون  املمتدّ) الغربيّ توسّطأو امل( احلوض الغربيّ: يةعرب مضيق صقلّببعضهما 
 توجد فيه أعماقٌ( ، عميقٌطويلٌ. كلم2260املنسحب على ) الشرقي توسّطامل( الشرقيّكلم، واحلوض 1600أكثر من 

                                                 
1 Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, op.cit, p.61. 



 

 2)عرض مضيق جبل طارق(كلم فقط  12.5كلم، 800الـ عرضهمتوسّط ق، إذ ال يتجاوز ه يف مقابل ذلك ضيّلكنّ ،1)م5150بـ
ا اجلزائر أمّ. 3يةبني سواحل تونس وسواحل صقلّتفصل ) يةعرض مضيق صقلّ( كلم145ة، وة واإلسبانيّتفصل بني السواحل املغربيّ

لذا كانت وهي أقرب إىل دول جنوب أوربّا من بعض دول مركز وشرق أوربّا،  كلم، 740 سوىفال يفصلها عن شواطئ مرسيليا 
  .توسّطتفاعالت امل يف خضمّ منذ األزل

 ة بشعوب تنتمي إىل حضاراتٍجغرافيّ تٍصال بني فضاءامنطقة تقاطع واتّ املتوسّطيّالتاريخ، شكل الفضاء  على مرّ
ف منذ مل تتوقّ من أجل السّيطرة عليه أو مراقبته ومتعاقبةٍ ةٍمستمرّ ا لنزاعاتٍ، لكن، أكثر من هذا، كان رهانًخمتلفةٍ وثقافاتٍ
 فرتةً إالّــ بسبب النزاعات ــ  تارخيهمل يشهد يف ، مما يؤكّد لنا أنّ األمهّية اجليوسياسيّة للمتوسّط حقيقةٌ تارخييّةٌ، إذ 4سنة 10000
ة ت آنذاك إىل التخوم الصحراويّــ اليت امتدّ) Mare Nostrum" حبرنا"(ة ة الرومانيّمن الوحدة حتت سلطة اإلمرباطوريّ واحدةً
 ،ا بعد هذاأمّ. 5الرومانيةة أبرزها ذلك الذي دار بني مملكة قرطاجة واإلمرباطوريّ دةٍة ــ بعد صراعات قوى متعدّة واآلسيويّاإلفريقيّ

  . ةاإلقليميّ اتِدَمن الوِحْ ا ملوجوعةٍإال تتابعً توسّطفلم يكن تاريخ امل
ة منذ القرن الثامن إىل ة اإلسالميّحتت سلطة املمالك العربيّ توسّطد املكانت أكرب مظاهر توحّ ،بعد اإلمرباطورية الرومانية

خلف و. بني املسلمني والصليبيني فيما يعرف باحلروب الصليبية ة مواجهاتٍدّع يف ظلّ أيضًالكن الثالث عشر، غاية القرن 
هزميتهم  اليونان وشبه اجلزيرة البلقانية، لكنّ وصلت إىل حدّ ةًمتوسّطيّ قوا وحدةًواستطاعوا أن حيقّ توسّطانيون العرب يف املثمّالع

واستطاعوا أن  ،امتوسّطيق للصليبيني أعطت التفوّ 1571سنة  )Philippe ΙΙ( انيـبقيادة فيليب الث األوربّيةأمام اجليوش 
على سلطتهم على الضفاف  تراكيف هذه األثناء، ورغم اهلزمية، حافظ األ. حتت سلطتهم متوسّطة للدوا الضفاف الشماليّيوحّ

، إفريقيا والشرق األقصى، بالرغم من أوربّاة للتجارة بني واستمرت سيطرهتم ومراقبتهم للمعابر احلتميّ متوسّط،ة للة واجلنوبيّالشرقيّ
  .ةطلسيّاأل-بالتجارة عرب مقارنةً ت ضعيفةًظلّ توسّطالتجارة يف امل أنّ

وبداية القرن  17أواخر القرن (منذ عصر النهضة  توسّطوسيطرهتا أكثر فأكثر على امل األوربّيةصعود القوى  إستمرّ
عندما  عشر التاسع يف القرن ذروهتات مع مرور السنوات لتبلغ اشتدّ ة يف أزمةٍنيّاثمّة العيف وقت دخلت فيه اإلمرباطوريّ ،)18

 أصبح. تشار اإلمربيالية األوربّيةبان توسّطرت خريطة النفوذ يف املومع بداية مرحلة االستعمار، تغيّ. ة يف االنقسامبدأت اإلمرباطوريّ
قناة السويس  اليت كانت أيضًاوبريطانيا العظمى ) إسبانيافرنسا، إيطاليا و( القوى املتوسّطيّةا عليه بني متنازعً املتوسّطي اإلقليم

، وال اجنلرتا استطاعت 1830ة يف مشال إفريقيا منذ لكن ال فرنسا، املستقرّ .فقط من حفرها وجيزةٍ لسيطرهتا بعد فرتةٍ خاضعةً
  .6لسطوهتا توسّطيّأن ختضع الفضاء امل

القوى  حدة األمريكية حملّاالحتاد السوفييت والواليات املتّ ومع بداية احلرب الباردة، حلّة الثانية غداة احلرب العامليّ
بالنسبة حللف مشال األطلسي والطريق لولوج احمليطات بالنسبة  اجلناح اجلنوبيّ يشكّل توسّطاالستعمارية القدمية، وصار امل

                                                 
1 Ibid, p.65. 
2 Georges Mutin, op.cit, p.07. 
3 Ibid, p.05. 
4 Paul Balta, «Diversité et complémentarité des cultures. Interdépendance des destins», in: Maurice Rieutord & Loïc Tribot 
La Spière, Le bassin Méditerranéen: un espace en quête de sens, Paris, éditions Publisud, 2000, p.15. 
5 Georges Mutin, op.cit, p.06. 
6 Maurice Rieutord & Loïc Tribot La Spière, op.cit, p.09. 



 

ة ة الدول الغربيّوأساطيل بقيّ ات بني األسطول السادس األمريكيّلذا أصبحت التقاطع. لألسطول السوفييت الراسي بالبحر األسود
من القوتني يبحث عن حتقيق أكرب قدر من  أصبح كلّ ،1980 ومنذ. املتوسّطييف احلوض  وكذا أسطول االحتاد السوفييت دائمةً

ة البالغة هلذا البحر ية اجليوسياسيّاألمهّ نمّ عنة ما ياملتوسّطية أو تسهيالت للرُسُوّ على السواحل ية والبحريّاملراقبة للقواعد اجلوّ
ة بالنسبة للقوى األمريكية كانت نقاط اإلسناد األساسيّ أهمّ ، فإنّتوسّطيف جنوب امل. ة والسوفيتيةتني األمريكيّضمن اإلسرتاتيجيّ

ا ونظرً ،)اس بانال على البحر األمحرر، وكلم جنوب القاهرة 450ية يف القاهرة، املينة على مسافة القواعد اجلوّ(يف مصر  موجودةً
واخلليج، عقد األمريكيون  متوسّطيصا لللت خصّالسريع اليت شكّ التدخّلات لتخزين العتاد الالزم لقوّ حملّيةٍ حلاجتهم إىل قواعدٍ

ومن جهته، وبالرغم من . 1جواملمالك البرتولية يف اخللي يّة احملليّة يف املغرب، تونس، مصرمن املعاهدات الستغالل البنى التحت مجلةً
باإلضافة  ،)طرطوس والالذقية(ة ، استفاد االحتاد السوفييت من تسهيالت للرُسُوّ يف املوانئ السوريّدائمةٍ ةٍحقيقيّ ه مل حيظ بقواعدٍــّأن

   .2ةلإلصالحات البحريّصت خصّ) البدرية( ةًمهمّ ةًحبريّ ليبيا اليت بنى فيها قاعدةًبعض موانئ املغرب العربي وباألخصّ يف إىل 
. ل التسعينياتانينيات ومستهّثميف أواخر ال االحتاد السوفييتّ دثاربعد ان متامًارت ة تغيّهذه املعطيات االسرتاتيجيّ بيد أنّ

سقوط  ني، ومنذاألوربّي دون منافس، بالرغم من أنّ وصار األسطول السادس األمريكيّ توسّط،ا يف امليكلّ ق األمريكيّأصبح التفوّ
من األتعاون ولل ونفوذهم فيه عرب إطالق مبادرات خمتلفةٍ املتوسّطيحبثوا عن اسرتجاع استحواذهم على الفضاء  ،االحتاد السوفييت
بطريقةٍ توحي ظاهريا بوجود نيّةٍ لديهم يف  3)وويّةٌ وغريهان اصاتٌ، غوّحامالت طائراتٍ(ة من األدوات الدفاعيّ ونشر جمموعةٍ
  .يات املتّحدة األمريكية ضمن هذا النطاق اجليوسياسيّمنافسة الوال

األوربّية واألطلسية  ظلّت صورة التمزّق لصيقةً باملتوسّط مبعناه اجليوسياسيّ بعد هناية احلرب الباردة، رغم احملاوالت
ألنّ املتوسّط ال يشكّل مركّبًا أمنيا مستبعدًا " أمن متوسّطيّ"لبناء نظام أمينّ إقليميّ شامل يف هذا الفضاء، إذ ال يزال احلديث عن 
املركب األمين األوربّي يف الشمال، املركّب األمينّ الفرعيّ يف (واحدًا بل هو تشكيلٌ من جمموعة مركّباتٍ أمنيّةٍ توجد على ضفافه 

لكلّ منها ختوّفاته، ) ي يف البلقاناملشرق العربي يف الشرق، املركّب األمينّ الفرعي املغاربي يف اجلنوب الغربي واملركب األمين الفرع
الالجتانس مازال مسة الضفّة  إنّوإن كانت الضفّة الشمالية قد جنحت يف بناء شراكةٍ أمنيّةٍ، ف. هواجسه األمنيّة ومدركاته للتهديد

على املستويني  هديدهذه احلالة من االنقسام والالجتانس يف مدركات الت. اجلنوبية اليت تبقى بعيدةً عن حتقيق وحدهتا األمنيّة
تأخّرًا األمين من الشراكة املتوسّطيّة الذي يبقى البعد األكثر -السياسيالعمودي واألفقي حالت دون حتقيق تقدّماتٍ يف البعد 

يه، ليس فقط بسبب حساسيّة املواضيع اليت تناقش ف) االجتماعية االنسانية-املالية والثقافية-االقتصاديّة(مقارنةً باألبعاد األخرى 
النزاع (اإلسرائيلي والنزاعات وبؤر التوتّر املتوسّطيّة األخرى -للصراع الفلسطيينبل أيضًا حبكم االنعكاسات واإلفرازات السلبيّة 

  ). اإلسباني حول سبتة ومليلة وأزمة قربص-حول الصحراء الغربيّة، النزاع املغربي
اقتصاديا، فالكثري من الذين -ثقافيا وسوسيو-سوسيوتالزمه أيضًا  أمنيًا-هذه احلالة من االنقسام اليت متيّز املتوسّط جيو

بني عاملني حضاريني  قراءةً حضاريّةً يف حتليالهتم يعتربون أنّ املنطقة املتوسّطيّة متثّل صورةً مثريةً لتباين صارخ ومعقّدٍ يعتمدون
                                                 

1 Georges Mutin, op.cit, p.06. 
2 Ibid. 
3 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», in: L’Algérie et la sécurité 
dans la méditerranée (Travaux du colloque internationale organisé dans l’université Mentouri à Constantine le 29 et 30 Avril 
2009), Alger, Centre El Chââb d’études stratégiques et l’Agence national pour le développement de la recherche scientifique, 
2009, p.46. 



 

الغرب وجمتمعات /املسيحية، اإلسالم/اإلسالم: تصدّع بنيوثقافيني حبدودٍ جيوسياسيّةٍ جدّ واضحةٍ، إذ ميثّل املتوسّط منطقة 
يونانيّة، وحتّى الوحدة احلضارية النسبيّة اليت تشكلّت يف املتوسّط يف األزمنة القاصية مل تكن ممكنةً -جمتمعات التينو/تركيّة-عربيّة

يفصل بني ضفّتني بينهما هوّةٌ سحيقةٌ وفروقات فإنّ املتوسّط  اقتصاديا،-أمّا سوسيو. 1لوال خضوعها لإلرغام السياسي والعسكري
ة ضعف مرّ 20إىل  10 يعادل من األوربّيدخل الفرد الواحد يف دول االحتاد (شاسعةٌ على صعيد التنمية ومستوى املعيشة 

لتبعيّة اليت متيز تسري حنو التعقّد يف ظلّ النزعة األوربّية حنو احملافظة على حالة ا ، وهي حالة2ٌ)مدخول الفرد يف دول اجلنوب
اقتصاديات دول اجلنوب، وعدم اكرتاثها بالعطب الذي أصاب مشاريع التكامل على الضفّة اجلنوبية اليت، إن حتققّت، فإنــّها ستهدّد 

  .3بالتأكيد سيطرهتا االقتصاديّة على املتوسّط
خضوعها لسلطة الفينيقيني حتت إمارة  فمنذ بالنسبة للجزائر، فلم تكن يومًا يف تارخيها مبعزل عن تفاعالت املتوسّط،

، البيزنطيني والعثمّانيني، شكّل املتوسّط الوندال ،ا حبمالت الرومانمرورً) 1830(إىل غاية احلملة الفرنسيّة ) م.ق 814(قرطاجة 
ا من جهة الشرق، كما اجلهة الوحيدة اليت ربطت اجلزائر بتفاعالت العامل اخلارجي، إذا استثنينا الفتح اإلسالميّ الذي جاءها بر

بني قرطاجة وروما، بني املسلمني (كانت اجلزائر يف خضّم احلروب والنزاعات اليت دارت يف احلوض املتوسّطيّ عرب التاريخ 
الذي  ، وهو ما أثّر بصورةٍ واضحةٍ على اإلدراك اجلزائري للتهديد)والصليبيني، بني العثمّانيني واألوربّيني وبني اجلزائريني والفرنسيني

حتّى خالل احلرب الباردة ظلّت اجلزائر يف خضّم تفاعالت املتوسّط، فرغم . ارتبط بالدائرة املتوسّطيّة منذ بدايات االستقالل
، حفاظها على توجّهاهتا االستقالليّة ورفضها إخضاع أمنها القوميّ ملظلّة إحدى القوّتني وإعراضها عن توقيع اتفاقيّاتٍ دفاعيّةٍ معهما

يف بعض موانئها، نظرًا ملا كان بينهما من تقاربٍ أيديولوجيّ، وهو ما سبّب  للرُسُوّا منحت تسهيالتٍ لسفن االحتاد السوفييت هــّأنإال 
  .املتوسّطيّة األخرى-هلا ــ باإلضافة إىل أسبابٍ أخرى ــ يف الوقت نفسه برودةً يف العالقات مع القوى املتوسّطية وفوق

نائيّة وبداية األزمة األمنيّة يف اجلزائر، اتّضح جليا الرابط اجليوسياسيّ الوطيد بني البيئة األمنيّة بعد زوال القطبيّة الث
ربيّ اجلزائريّة والبيئة األمنيّة املتوسّطيّة، فاالنعكاسات اخلطرية ملا شهدته اجلزائر على األمن واالستقرار اإلقليميّني باملتوسّط الغ

ضخمةٍ من املهاجرين حنو دول غرب أوربّا اجلنوبية؛ العالقة املباشرة لشبكات اإلرهاب يف اجلزائر بسبب ما أفرزته من موجاتٍ 
الذي تبّنته اجلماعة اإلسالمية املسلحة  1994مثل تفجري مرتو باريس سنة (باالعتداءات اإلرهابية اليت كانت أوربّا عرضةً هلا 

وخطر تأثّر اإلمدادات الطاقوية اجلزائريّة حنو أوربّا بتلك األحداث، أكّدت لألوربّيني  ؛ استهداف الرعايا األوربّيني يف اجلزائر")اجليا"
الطبيعة العالئقيّة لألمن بني ضفّيت املتوسّط الغربي؛ سريورة تبعيّة أمنهم للضفة اجلنوبية للمتوسّط حنو التعاظم يف ظلّ : عدّة أشياءٍ

  . للجزائر متوسّطيااجليوسياسيّ الكبري تصاعد املدّ العوملي والثقل
من أجل هذا، ضمّ األوربّيون اجلزائر إىل كل املبادرات األمنيّة اليت أطلقوها جتاه ختومهم اجلنوبي، فلم تستثن اجلزائر من 

أمّا اجلزائر، فقد كانت تلك املبادرات . 1990أيّ إطار منذ الشروع األوربّي يف سياسة احلوار األمينّ مع دول الضفّة اجلنوبيّة سنة 
لكن يف املقابل، . فرصةً هلا للتخفيف من حدّة العزلة اليت فُرِضَت عليها وكي تبقى على درايةٍ مبا جيري يف جوارها اجليوسياسيّ

تكاثف احلضور االسرتاتيجي  كان بعض تلك املبادرات سببًا يف تأجيج ختوّفاهتا من تدخّل أجنيبّ يأتي من الدائرة املتوسّطيّة يف ظلّ
                                                 

1 Mourad Boukella, mohamed Yacine ferfara et Madjid Djenane, «La méditerranée, l’Europe et le monde Arabe chez Fayçal 
Yachir»,  L’Année du Maghreb 2004, Paris, CNRS éditions, 2004, p.72. 
2 Georges Mutin, op.cit, p.09. 
3 Mourad Boukella, mohamed Yacine ferfara et Madjid Djenane, art.cit, p.76. 



 

لكبح استفحال األزمة " إنسانيّ"أطلسي يف املتوسّط الذي تواكب مع تصاعد بعض النداءات اليت طالبت بضرورة تدخّل -األورو
تهديد هلذا السبب، ظلّت الدائرة املتوسّطيّة حاضرةً بقوّةٍ ضمن مدركات ال. األمنيّة اجلزائرية وإعادة إحالل الشرعيّة االنتخابيّة

اجلزائريّة خالل عشرية التسعينيات بسبب ختوّفاهتا من تدخّل عسكريّ غربيّ على أراضيها، وقد اتّضح فيما بعد أنّ املناورات 
اضطرابات  قامت على فرضية التدخّل يف بلدٍ يشهد UEO(1(العسكريّة املتوسّطيّة لقوى احللف األطلسي واحتاد أوربّا الغربية 

اجلزائر رأت يف نفسها األكثر عرضةً  إنّرعايا أوربّيني موجودين فيه، وحبكم قرهبا اجلغرايفّ وما كانت تعانيه، فأمنيّةٍ بغرض محاية 
  .لتدخّل عسكريّ من فواعل الضفّة الشمالية حتت غطاء املهمّات االنسانيّة

يوسياسيّ ــ اجلزائر ضمن متوسّطية ــ اليت تتعامل مع املتوسّط كفضاءٍ ج-من جهةٍ أخرى، أدخلت املبادرات األورو
-Extra(متوسّطيني -فضاءاتٍ أوسع وعالقاتٍ مع فواعل جيوسياسيّني وأمنيني دولتيّني وغري دولتيّني، متوسّطيّني وفوق

méditerranéens( فأصبحت على عالقة مبختلف ما حيدث على الصعيد اإلقليمي ومتارس تأثريها عليه انطالقًا من ،
فاجلزائر على عالقةٍ مبؤسّسات االحتاد األوربّي . خمتلف أطر احلوار والتعاون األمينّ يف املتوسّط مشاركاهتا ومسامهاهتا يف

يف (، مع احللف األطلسي، مع منظّمة التعاون واألمن يف أوربّا، مع احتاد أوربّا الغربيّة )املفوّضية األوربّية بالدرجة األوىل(
، )إيطاليا، فرنسا وإسبانيا(خاصّةً تلك املشاطئة للبحر األبيض املتوسّط القريبة منها  ، مع االحتاد األوربّي بكل دوله)التسعينيات
العملياتيّة، هذا فضالً عن عالقاهتا مع بعض -على األصعدة السياسيّة، األمنيّة والعسكرية) 06أنظر امللحق رقم (ومع تركيا 

اليت نشأت باألساس عن عالقات التعاون الالمركزيّ مع فواعل ) ريهامنظّمات جمتمع مدني، هيئاتٌ حملّية وغ(الفواعل دون الدولتية 
أمنيّة بني -حضارية وجيو-هذا االرتباط عزّزه كذلك العمق اإلفريقي للجزائر اليت تشكّل نقطة متاس جيو. الضفّة الشمالية

جتاه الضفّة الشماليّة، فاالمتداد البحري ماتٍ والتزا ةٍأمنيّ ياتٍوضعها أمام حتدّالصحراويّ واملتوسّطيّ ما -الفضاءين الساحليّ
ملسائل  وأساسيّ مهمّ وعمق اسرتاتيجيّ جعلها تربز كفضاءٍ وقرهبا من ضفّته الشمالية توسّطة من املاجلنوبيّ الضفّةعلى  للجزائر

   .املنطقةة يف ومصاحلها االسرتاتيجيّ املتوسّطية-من الفواعل املتوسّطيّة وفوقالدفاع عن األمن القومي للعديد 
النزاع حول (اجلزائر تقريبًا معنيّةٌ بكلّ بؤر التوتّر واالضطراب يف املتوسّط، إمّا ألنــّها قريبةٌ منها جغرافيا  إنّكذلك، ف
، وهنا تربز مكانتها احملوريّة ضمن املتوسّط الغربي الذي يشكّل املنطقة األكثر وضوحًا ملكانة وتأثري اجلزائر )الصحراء الغربية

ئر يوسياسيني، أو ألنــّها معنيّةٌ هبا إذا اعتمدنا على مقاربةٍ جيوسياسيّة شاملةٍ لتحليل األمن يف املتوسّط، وهنا تربز عالقة اجلزااجل
اإلسرائيلي نظرًا النتمائها العربي وحبكم تأثرياته وانعكاساته ذات األبعاد اإلقليميّة اليت أثّرت على التعاون -بالصراع العربي

األطلسي يف أبعاده السياسية، األمنية والعسكرية وحالت دون تطوّره، مثلما سنوضحه يف مباحث - واجلزائري األوربّي-ياجلزائر
  . قادمة، حتّى وإن كان اخنراطها يف هذا الصراع أو يف عملية تسويته ضعيفًا مقارنةً بدول املشرق العربي

 ا علمنا أنّإذ وتتعزّز هذه األمهية. وأمنهابالنسبة للجزائر املتوسّطية  للدائرةة ية االسرتاتيجيّاألمهّيؤكّد التحليل السابق 
سبة لوارداهتا سواء بالنّ ،التجارية مع اخلارج منذ االستقالل د تقريبًا الذي عربه تتمّ مبادالت اجلزائرالطريق الوحي توسّط يشكّلامل
تعترب اجلزائر فيما يتعلّق بالصادرات الطاقوية، ). بالتحديد از الطبيعيالبرتول والغ( اأو صادراهت) عةالغذائية والسلع املصنّ املوادّ(

 Gaz de pétrole( وغاز البرتول املسال) Gaz Naturel Liquéfié GNL( سالامل ثاني منتج يف العامل للغاز الطبيعيّ

                                                 
1 UEO: Union de l’Europe Occidentale. 



 

liquéfié GPL (ا يف تصدير احملروقات، وقد متّت ت اجلزائر املرتبة األاحتلّ ،2006يف سنة و .وثالث مصدّر هلماوىل متوسّطي
حاد ن لالتّثالث مموّكما تعترب اجلزائر . اليت تقطع املتوسّط من اجلزائر حنو أوربّاعرب أنابيب الغاز  من عملية التصدير %61نسبة 
من الغاز مصدرها  أوربّاحاجيات مخس ( األوربّييف األمن الطاقوي  ملحوظةٍ بعد روسيا والنرويج وتساهم بصفةٍبالطاقة  األوربّي
% 85من احلبوب و %60: ي مرتبطان بهأمنها الغذائي والصحّ أنّ حبكمأكرب بالنسبة للجزائر  يةًأمهّ توسّطويكتسي امل). اجلزائر

مع بفعل تقاطعها أيضًا ة املتوسّطيية اإلسرتاتيجية للدائرة ، وتتعاظم األمه1ّتوسّطمن األدوية تأتي إىل اجلزائر من اخلارج عرب امل
   .انية اجلزائرية يف املناطق الساحلية وحوهلاا للكثافة السكّا للرتكز الكبري جدة نظرًاألبعاد السكانيّ
  قابلية االخرتاق من األعلىو املصدر ةمتوسّطي دات األمن القومي اجلزائريمهدّ :املطلب الثاني

. لشماله بسبب ما يصدّره له من ال أمن وعوامل خملّةٍ باالستقرارعادةً ما يتمّ اعتبار جنوب املتوسّط هتديدًا مباشرًا 
بالنسبة جلنوب املتوسّط، . لكن يف املقابل، ناذرًا ما يشار إىل ما ميكن أن تشكلّه الضفّة الشماليّة للمتوسّط من هتديد للجنوبيّة

ك مصدرًا للتهديد والتوجّس بسبب اقتصادها وحبكم مدركاته اليت حتكمها جتارب خضوعه لالستعمار، ميكن أن تكون أوربّا كذل
املهيمن على املنطقة؛ ثقافتها اليت هتدّد هويات اجملتمعات يف اجلنوب، واملشروع األوربّي الذي يتعارض يف كثري من األحيان مع 

على املنطقة، وهو أطلسيّ إىل اهليمنة -، فهذه العوامل وأخرى ترجّح فرضية السعيّ األورو2مساعي التخلص من آثار االستعمار
وطبقًا  ما تؤكّده كذلك حماوالت فواعل الضفّة الشمالية للمتوسّط الرامية إىل تشكيل املنطقة املتوسّطية وفقًا ألطروحاهتا ومقارباهتا

لسلوك لألسف، فإنّ مثل هذا ا. للقيم، املعايري، البنى واملؤسّسات الغربية بداعي جلب االستقرار والسلم هلذه املنطقة املضطربة
من طرف فواعل الشمال يبقي على التوجّس والريبة يف كثريٍ من التحليالت والقراءات اجلنوبيّة اليت شكّكت وتشكّك يف نوايا 

  .أطلسية، وترجّح يف مقابل ذلك سعيها إىل بسط هيمنتها على املنطقة-األورو التعاون والشراكة اليت تعلنها الدول واملؤسّسات
درج هتديدات الدائرة املتوسّطيّة لألمن القومي اجلزائري، ألنّ اجلزائر تنتمي إىل جنوب املتوسّط وما يف هذا السياق إذن تن

وتزداد هتديدات الدائرة املتوسّطية خطورةً إذا اعتمدنا على معيار آخر يف االنتماء وهو العروبة، . يصيب األخري حتمًا يصيبها
هديد واالخرتاق األوربّي واألطلسي من األعلى، وحجم التهديد هنا أكرب وأخطر من حجم أمنها معرّضٌ للت إنّفألنّ اجلزائر عربية، ف

التهديد ضمن الدائرتنب املغاربية واإلفريقية ألنــّه مرتبط حبظر ونزع التسلّح، الرقابة الشديدة املفروضة عليه، احتكار التهديد من 
هذا الصّدد، تشري بعض التحليالت إىل أنّ احلوار األمين الذي  يف. أطلسيّة وعدم القدرة على مواجهته-طرف القوى األورو

 ةة أو عرب خمتلف األطر األمنيّمتوسّطيّ-األمين ملشروع الشراكة األورو-ة عرب البعد السياسيّشرعت فيه أوربّا مع الدول املتوسّطيّ
، والقراءة ذاهتا 4ةة العسكريّقدرات الدول العربيّوكبح تطوّر  3التعاونية األخرى، يهدف إىل زيادة التوقّع على املستوى العسكري

للحلف األطلسي، إذ شكّكت ــ السيما خالل األزمة اجلزائرية ــ يف نوايا احللف  تقدّمها هذه التحليالت ألهداف احلوار املتوسّطيّ
تأهّب للتدخّل يف حال اقتضت ه يسعى، عرب احلوار، إىل االطالع عن قرب عمّا جيري يف ختومه اجلنوبي ليحسن النــّواعتربت أ

                                                 
1 Fatima-Zohra Filali, «l’Algérie : Quelle sécurité dans l’ensemble méditerranéen», in: L’Algérie et la sécurité dans la 
méditerranée, op.cit, p.88. 
2 Jean-Robert Henry, «La Méditerranée occidentale en quête d’un "destin commun"», L’Année du Maghreb 2004, Paris, 
CNRS éditions, 2004, p.14. 
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دًا عسكريا من طرف يعترب نفسه مهدّأن ) يف املنطقة املتوسّطية(من حقّ اجلنوب "من أجل هذا إذاً، كان . 1الظروف ذلك
  .2"الشمال

االسرتاتيجية " التخمينات"أطلسي مع التسلّح العربي على جمموعةٍ من التحليالت و-ويرتكز التعامل األورو
باألخص اجلزائر يف التسعينيات والعراق (من خطر امتالك إحدى الدول العربية لسالح نوويّ " ختوّف"ات اليت حتذّر ووالسيناريوه
اجلزائر وليبيا نظرًا (أو حيازهتا ألنظمة صواريخ باليستيّةٍ قادرةٍ على استهداف مراكز حيويّة داخل القارّة األوربّية ) قبل احتالله
التحليالت بني امتالك أسلحة نوويّةٍ أو صواريخ باليستية وبني التغيّرات السياسية اليت قد حتدث يف  وتربط هذه). لقرهبما منها

  .3الدول املتوسّطية أو الشرق أوسطية مثل السعودية، مصر أو اجلزائر، حيث حيتمل وصول قوى راديكاليةٍ إىل السلطة
تسعينيات من القرن املنقضي بدعوى سعيها إىل صناعة هبذه احلجّة شُنّت محالتٌ ضدّ اجلزائر يف مستهّل سنوات ال

ها السالح النووي، لكنّ وقع هذه احلمالت تراجع بعد فتح اجلزائر مفاعلها النوويّ بعني وسارة للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، وانضمام
تلغ متامًا ومازالت توظّف بني احلني واآلخر بيد أنّ هذه احلمالت مل . 1995فيما بعد ملعاهدة حظر انتشار األسلحة النوويّة سنة 

طبعًا هذا يدلّ . يف سياق مسارات أمننة) كسوريا(ضدّ اجلزائر أو ضدّ دول عربيةٍ أخرى ) كإسرائيل(من طرف بعض الدول 
تالك سالح نووي على أنّ اخلوف والريبة مل يزوال عن مدركات األوربّيني وأن األخريين ال يثقون يف أنّ خيار التخلّي عن مساعي ام

لكنّ هذه اخلطابات أيضًا ال ميكن أن تقرأ ال مبعزل عن حاجة أوربّا . 4من طرف العرب ــ مبا فيهم اجلزائر ــ قرار اسرتاتيجيٌ هنائيٌ
ال من احلصول على األمو وإسرائيل إىل اإلبقاء على اخلوف من الضفّة اجلنوبية قائمًا كي تضفيا مصداقيةً على مساعيهما وتتمكنّا

الكافية لتمويل برامج تسلحهما وبرامج تطوير نظم صاروخيّةٍ جديدةٍ، وال مبعزل عن مصاحل النخب والشركات املستفيدة من 
  .استمرار تطوّر الصناعات العسكريّة وزيادة اإلنفاق عليها

ابل تسلّح ضخم نوعيّا إنّ التهديد على األمن اجلزائري جرّاء خطابات أمننة اجلنوب وإجراءات حظر التسلّح جنوبًا مق
أطلسي لألمن اجلزائري -وكميّا يف الشمال واضح، ففضال عن أنــّه حيجب الرؤية عن احلجم منقطع النظري للتهديد العسكريّ األورو

ا اليت يبقي ويؤجّج من االنكشاف االسرتاتيجي الرهيب الذي تعانيه اجلزائر يف مقابل أوربّ وأمون دول جنوب املتوسّط عمومًا، فإنــّه
إن كانت أوربّا ختشى على نفسها من أسلحة دمار شامل أو صواريخ . ال تعرتف صوارخيها الباليستية ال حبدود وال جبغرافيا

أو عربيةٍ مزعومةٍ وغري حمتملةٍ، فمن املنطقي أكثر أن ختشى اجلزائر على نفسها من التهديدات العسكريّة اآلتية من  باليستيّة جزائريّةٍ
أ ليس كلّ الرتاب : سّط واليت خترتق أمنها من األعلى، وهي هتديداتٌ أكثر بروزًا، حقيقةً وال خالف حول حجمها اهلائلمشال املتو

أطلسية؟ أ ليست قدرات اجلزائر وإمكاناهتا -اجلزائري واقعًا داخل نطاق الصواريخ العابرة للقارات اليت متتلكها القوى األورو
ال توجد أيّة منطقةٍ من اإلقليم اجلزائري  هإنــّا وال معنى هلا مقارنةً بقدرات وإمكانات أوربّا والناتو؟ العسكريّة تقليديةً، بسيطةً جد

أطلسيّة، وال جمال للمقارنة بني الرتسانة الغربيّة كما -ــ مبا فيها املراكز احليويّة ــ يف مأمن وغري قابلةٍ لالخرتاق من الصواريخ األورو
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العسكري يف اإلقليم املتوسّطي مصدره  من حجم اإلنفاق %80يف هذا الصدد، تؤكّد اإلحصائيات أنّ . زائرونوعًا وأسلحة اجل
من الغوّاصات البحريّة  %75من طائرات اهلليكوبرت،  %70دول الضفّة الشمالية األعضاء يف حلف مشال األطلسي، وأنّ 

، ناهيك عن امتالك األخرية ما 1اته هي حكرٌ على الدّول األوربّيةمن حامالت الطائرات والقدرات النووّية يف اإلقليم ذ %100و
  .2يكفي من األقمار الصناعية العسكريّة القادرة على رصد أيّ إطالقٍ صاروخيٍ على آالف الكيلومرتات من أراضيها

تعامل دول ومؤسّسات الضفّة الشمالية مع قضيّة التسلّح يف املتوسّط يشكّل هتديدًا صلبًا ووجوديًا لألمن القومي  إنّ
فبدعوى احلدّ من تزايد أسلحة الدمار الشامل، تسري فواعل الضفّة الشمالية حنو نزع  اجلزائري إذا نظرنا له من زاويةٍ أخرى كذلك،

للجزائر من جهة املتوسّط وتعمّق من الفجوة اليت تفصلها عن  نكشاف األمينّبالتأكيد من درجة االبطريقةٍ تزيد أحاديّ للتسلّح 
أطلسية -الذي يعترب هدفًا حموريا لكلّ األطر األمنيّة التعاونيّة األورو(فتحت غطاء منع االنتشار . ضفّته الشمالية يف هذا اجملال

أمن والال إستقرار يف املتوسّط، تعمل دول االحتاد األوربّي واحللف األطلسي على  والقضاء على مسبّبات الال) كما سنرى الحقًا
ر منع الدول العربية ــ مبا فيها اجلزائر ــ من امتالك صواريخ متطورّةٍ وبعيدة املدى أو تطوير ترساناهتا، فيما تواصل هي تدعيم وتطوي

 هذا يقود إىل هتديدٍ آخر ألمن اجلزائر، إنّ. الوقت ذاته عن التسلّح اإلسرائيلي ــ متغاضيةً يف أسلحتها وترساناهتا ــ املتطوّرة أصالً
 والصواريخ الباليستية، مار الشامليف جمال الصواريخ بدعوى حماربة انتشار أسلحة الدّنزع تسلّحها إىل  ألنــّه قد يؤدّي يف املستقبل

صواريخ بعيدة لة تعترب امتالك الدول العربيّ كما أشرنا أعاله، الغربيّةاالحتمال دون برهان، فمعظم الدراسات األمنيّة  وليس هذا
 املدى أو قادرةٍ على محل رؤوس غري تقليديّةٍ هتديدًا مباشرًا ألمن دول أوربّا اجلنوبية، وبالتايل، قد نشهد مستقبالً أيضًا تدخّالً

للحلف األطلسي حبجّة محاية األمن اجلماعي للحلفاء املهدّد  05عسكريا استباقيا ضدّ إحدى الدول العربيّة حتت إطار املادة 
  . بصواريخ باليستية يف اجلنوب

ال "مع قضية التسلّح يؤكّد أيضًا وجود ازدواجيّةٍ يف املعايري وكيلٌ مبكيالني يف هذه القضيّة، فـ تعامل فواعل الضفّة الشمالية
بدعوى مكافحة انتشار أسلحة الدّمار الشامل، فيما تبقى أكرب الرتسانات  على الدول العربيّة[...] يعقل أن يفرض نزع التسلّح 

هذا اخللل  إنّ. 3"خارجةً عن أيّة قيودٍ وضوابطٍ) األطلسيّة-اإلسرائيلية واألوروبيّة(الصاروخيّة وأدقّها وأحدثها تكنولوجيا 
عطي الشرعية للتخوفات العربية واجلزائرية ويؤكّد شكوكها بأنــّها ي) بني الضفّتني الشمالية واجلنوبية(املقصود يف موازين القوى عموديًا 

أطلسية، ممّا قد يقوّض قناعاهتا بعدم تطوير أسلحةٍ نووية اليت رمبّا مل تكن أصالً سيما عند -مستهدفةٌ من طرف األسلحة األورو
من  ح اإلسرائيلي هتديدًا لألمن اجلزائري، فرغم إشراكهاالتعامل الغربيّ مع التسلّ حتّى أفقيا، يشكّل. األفراد واملواطنني العاديني

طرف دول ومؤسّسات الضفّة الشماليّة يف كلّ مبادرات األمن والتعاون اإلقليميّ اليت تتبنّى حظر االنتشار والتسلّح كمقصدٍ، يبقى 
أصالً، يشكّل إشراك ". عدوةٍ"ل العربية كـتسلّح إسرائيل فوق كلّ القيود والضوابط رغم تعاملها الصريح واملعلن مع الكثري من الدو

كسوريا يف احلوار املتوسّطي حللف الناتو (إسرائيل يف كلّ املبادرات األمنية املتوسّطيّة الشاملة مقابل استثناء بعض الدول العربيّة 
سري هبا حنو تفكيكٍ أكرب للروابط بينها هتديدًا ألمن اجلزائر ألنــّه يضرب عمقها االسرتاتيجي العربي وي) وموريتانيا يف عملية برشلونة

                                                 
1 Aomar Baghzouz, «Du processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée: regards croisés sur les relations euro-
maghrébines», art.cit, pp.522-523. 
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ب وبني األمن القومي العربي، ناهيك عن احتمال تأثريه على اهلوية األمنيّة اجلزائرية كي تسري حنو إلغاء العداء إلسرائيل سيما أنّ أغل
  ).1993(ة أوسلو اإلسرائيليّ يف إطار ديناميكي-أطلسية صمّمت لتحقيق تقدّمٍ يف التطبيع العربيّ-املبادرات األورو

تندرج العالقة بني  .نغلق قوس حتديد هتديدات الدائرة املتوسّطية بتحديد تلك املتعلّقة بالقطاع اجملتمعيّ لألمن اجلزائري
وإن كنّا قلنا أنّ حجم التهديد للهويّة الوطنيّة ". اآلخر"و" األنا"اجلزائر والضفّة الشمالية للمتوسّط يف هذا الصدّد ضمن معادلة 
املتأتّي يف هذا اجملال من الدائرة املتوسّطيّة كبريٌ وقويٌّ، ألنــّنا  إنّوالدينية للمجتمع اجلزائري املتأتّي من الدائرة اإلفريقيّة ضعيفٌ، ف

ظومة القيمية بصدد العالقة مع جمتمعاتٍ ذات ثقافةٍ ومنظومةٍ قيميةٍ قوّيةٍ وخمتلفةٍ ــ بل ويف بعض األحيان متعارضةٍ ــ مع الثقافة واملن
اللّتان تتسرّبان له عرب االسترياد الكبري " األَمْرَكَة"و" األَوْرَبَة"األصيلة للمجتمع اجلزائري الذي أصبحت هويته على احملكّ يف مواجهة 

حاصل بني التفاعل على هذا املستوى  إنّ .للسلع املاديّة والثقافيّة من الضفّة الشمالية، أو حتّى عرب وسائل اإلعالم واالتصال
احلضارة التأثري من جمتمع  يسري، ومن املعروف أنــّه يف مثل هذه احلالة )مسيحيٌ-إسالميٌ وغربيٌ-عربيٌ(ني جمتمعني حضاريّ

ا اآلداب دة والفلسفة وأخريًالعلوم اجملرّ ثمّ ية هي أسرع من سواها انتقاالًاملنتجات املادّ إنّ"واحلضارة األضعف، جمتمع األقوى إىل 
ال تستورد الرساميل ألنّ اجلزائر  دًا بفقدان قيمه وأمناط حياته األصيلة،مهدّ يف ظلّ هذا التأثري، يبقى اجملتمع اجلزائريّ. 1"والفنون

، التشكيالت التجارية، األمناط التعليمية، أساليب احلياةل تستورد منه أيضًا املفاهيم، القيم، الرؤى، بالغرب فقط، والتقنيات من 
إعجاب مثل هذه العالقة أدّت إىل ارتباطٍ، تقليدٍ،  .ؤسّساتاألفكار اجلاهزة واألزياء واملوالفنية والقيمية، ة، التكنولوجية، الفكري

على مستوى اجملتمع اجلزائري بطريقةٍ ترهن بقاءه اهلوييت وأمنه، وتؤجّج من تبعيته  ومنط احلياة األوربّية وانبهار باحلضارة الغربيّ
  .ضارة دول الضفّة الشمالية للمتوسّط يف ظلّ حالة فقدان الثقة بالذات احلاصلة على مستوى أفرادهة حلالثقافيّ

  ة املتوسّطيّاجلزائري بالدائرة  االنشغال األمينّ وتطوّر تبلور :املطلب الثالث
مثلما بينّاه يف  املتوسّطي،حلوض اتفاعالت ، ورغم تارخيها شديد االرتباط بمباشر حبريّ جغرايفّ رغم وجود رابطٍ

خالل  اخلطابات السياسية الرمسيةاملبادرات ويف بعض  مل تول اجلزائر إال اهتمامًا بسيطًا وظرفيا ببعدها املتوسّطي، املطلب األول
  ). 1989-1962(العشريات الثالثة اليت تلت استقالهلا 

ه مل يلغ لألمن اجلزائري على مستوى اخلطاب واملمارسة السياسيني لكنّ مستقلةٍ كدائرةٍ توسّطش املمّففي تلك الفرتة، هُ
، اجلزائر تنتمي إىل هذا اجملموع الواسع لدول العامل ةٌوإفريقيّ ةٌمغاربيّ ةٌعربيّ: "قائالً 1975 سنةخطب الرئيس بومدين وقد . امتامً

. 3توسّطواها من أجل التحاور والتعاون بني بلدان املق لبذل كلّ اجلزائر على استعدادٍ أنّ 1974ح سنة ، كما صر2ّ"الثالث
باألمن يف  على نوع من االهتمام اجلزائريّ ة يف هذا اخلصوص تدلّة واجلماعيّوبالفعل، كانت هناك بعض املبادرات اجلزائرية الفرديّ

الذي رفعته يف تلك الفرتة، اقرتحت اجلزائر يف أفريل " نيمتوسّطيلل توسّطامل"البومديين  بدإا، وحتت الشعار واملفردي. توسّطامل
ديسمرب  06وبعدها بسبعة أشهر، وبالتحديد يف . 4خارج وصاية حلفي األطلسي ووارسو متوسّطعقد مؤمتر لألمن يف  1972

الذي كان  أوربّايف اقرتاحه يف إطار االستشارات والتحضريات ملؤمتر األمن والتعاون  من السنة ذاهتا، عرض الوفد اجلزائريّ
                                                 

 .117-116ص ص، 1997، دراسات الوحدة العربية بريوت، مركز الطبعة الثانية، ،)ندوة( سعد الدين إبراهيم وآخرون، أزمة الدميقراطية يف الوطن العربي 1
2Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.48. 
3 Ibid. 
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ة واجملموعة االقتصاديّ وعلى الروابط بني املغرب العربيّ توسّطفيه على الطبيعة الشاملة لألمن يف امل أكّدسينعقد هبلسنكي 
ادرة وقد قامت هذه املب. توسّطامل ضفّيتبني  مشرتكةٍ ةٍاسرتاتيجيّ وجود رهاناتٍعلى تأكيده ــ يف االقرتاح نفسه ــ وكذا ، األوربّية

الدول  وأنّ توسّط،يف امل) التابعة حللفي األطلسي ووارسو( ةٍعل أساس الشعار البومديين السابق املعارض لوجود أساطيل أجنبيّ
كت ا، فتحرّا مجاعيًأمّ. ة وقتئذٍل قطيب القوّهذا الفضاء دون احلاجة لتدخّ ضمان األمن يفاملشاطئة هلذا احلوض قادرة على 

ة احلركة يف اجلزائر ا بالتعاون مع بعض الدول منها يوغسالفيا ومصر، سيما منذ قمّمتوسّطية عدم االحنياز اجلزائر يف إطار حرك
نت من إدخال متكّ ،مها لدول عدم االحنيازوبفضل تزعّ. 1"منطقة سالم، أمن وتعاون"إىل  توسّطونادت بتحويل امل ،1973سنة 

اجلزائري صدى له داخل  وجد السعيّ ،)1976( وبعدها بثالث سنواتٍ. اهتمامات احلركة كأحد أهمّ توسّطمشاكل األمن يف امل
 ،إىل منطقة سالم وتعاون بتحويل املتوسّط) عاصمة سريالنكا(حركة عدم االحنياز عندما نادى املؤمترون يف قمة احلركة بكولومبو 

  . 2أوربّاألوسط و، الشرق اتوسّطوا على االرتباط الوثيق بني أمون املأكّد حينماو
ة واأليديولوجية للجزائر يف تلك الفرتة، إذ طغت عليها هات السياسيّبالتوجّ جاءت مطبوعةًأنــّها  اتاملبادر البارز يف هذه

حوار "يف إطار  توسّطبني بلدان امل وأمينّ وجهة النظر العامل ثالثية للجزائر خالل السبعينيات الساعية إىل تأسيس تعاون سياسيّ
الذي كانت ) دعوهتا لبناء نظام اقتصادي دويلّ جديد(ويف سياق العمل على إصالح النظام االقتصادي الدويل  ،"جنوب-مشال

الذي اخنرطت فيه اجلزائر بعد و 1973الذي أطلق سنة " العربي-األوربّياحلوار "أو  ،تنادي به من على منابر حركة عدم االحنياز
  . عنها ترتّبن حرب أكتوبر واحلظر البرتويل الذي م وجيزةٍ ةٍمدّ

بعد هذا، بدا جليا االرتياب اجلزائريّ من كلّ مبادرةٍ مشالية املصدر تسعى إىل تكريس اجلهويّة يف املتوسّط، وهذا ما 
فاجلزائر أبت يف . 1983يتّضح من الرفض اجلزائري للفكرة الفرنسيّة الداعية إىل مؤمتر خاصّ باملتوسّط الغربي املقرتحة سنة 

الذي يستثين ــ كما يتّضح من فحوى املبادرة الفرنسيّة ــ بعض الدول كليبيا ) شرقي/غربي(األصل التقسيم الثنائيّ للمتوسّط 
الذي كانت تدافع عنه الناصّ على عالئقية األمن يف عموم  ويتجاهل القضيّة الفلسطينية، ألنــّه كان سيوقعها يف تناقض مع املبدإ

ن العالقات حتسّلكنّ . احلوض املتوسّطي وعدم قابليته للتجزئة، وسعيها إىل حتقيق تعاون اقتصادي بني كلّ الدول املشاطئة له
بعد قيام احتاد ف تدعيم مكانة الدائرة املتوسّطيّة ضمن الشواغل األمنيّة اجلزائرية،ساهم يف  انينياتثمّال أواخر ة يفاملغربيّ-ةاجلزائريّ

 أصبحت فيما بعد اليت 1990سنة " 4+5"وشاركت يف إنشاء جمموعة  توسّطبإطار غرب املاجلزائر قبلت  ،عربياملغرب ال
الرتاجع التدرجيي  إنّويف تصوّرنا، ف. 19833بعد انضمام مالطا هلا، ممّا يؤكّد تراجعها عن رفض املقرتح الفرنسي لسنة  "5+5"

، سيما أنّ اجلزائر يف فرتة حكم الشاديل شهدت ختلّياتٍ "التنازل"للمدّ البومديين داخل دوائر السلطة اجلزائرية كان له دورٌ يف ذلك 
  .عديدةً عن مبادئٍ كانت قد تكرّست يف فرتة حكم بومدين

مؤمتر لألمن باملتوسّط يف مطلع السبعينيات كان أوّل خطوةٍ تدلّ ميكن اإلقرار بأنّ اقرتاح اجلزائر البومدينية عقد  ممّا سبق،
ؤمتر األمن والتعاون يف مل على بداية االهتمام اجلزائري بالدائرة املتوسّطية، وتعزّز هذا االهتمام بنشاط اجلزائر أثناء الفرتة التحضريية
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على االقرتاح الفرنسي إلنشاء جملس لألمن جزائري  ظٍحتفّرغم تسجيل  أكثر، انينياتثميف الثمّ تدعّم  ،لسنكيهبالذي انعقد  أوربّا
  . توسّطوالتعاون يف غرب امل

. ميكن أن يفسّر بعددٍ من العوامل 1989هتميش الدائرة املتوسّطية لألمن القومي اجلزائري إىل غاية  إنّعلى العموم، ف 
ة، العربيّ الدوائربالدوائر األخرى، فاجلزائر اهتمت ب ا مقارنةًكان غائبًالفرتة يف تلك ة املتوسّطيالدافع لالهتمام بالدائرة  أنّأوّهلا، 
ت عنها د ارتباط اجلزائر هبذه الفضاءات وكانت قد دافعتؤكّ ةٍوأيديولوجيّ ةٍ، سياسيّةٍا لوجود دوافع قوميّة نظرًة واإلفريقيّاملغاربيّ

لالحتكاك بالعامل  ل فضاءًكان ميثّ ،ه، بل على العكسضفّتيد يوحّ أيديولوجيٌّ-لم يكن هناك رابط قوميٌّأمّا املتوسّط، ف. يف ثورهتا
 .وشعوب العامل العربيّ واإلفريقيّ خصوصًا اته جتاه شعوب العامل الثالث عمومًاالذي طاملا ناوءت اجلزائر سياس" اإلمربيايل"م املتقدّ

ة حركات التحرّر العاملية والدفاع عن مصاحل العامل الثالث اليت تأتي يف على مؤازر أهداف اجلزائر الدبلوماسية القائمة أساسًاف ،اإذً
مل يكن من املمكن الوصول إليها يف الفضاء  سياق توجهّها الال احنيازي املناوئ لإلمربيالية والرافض للخضوع أليّ من املعسكرين،

القوى اإلمربياليّة العاملية آنذاك وسياساهتا ثمّ مل تكن لتعارض ئر اجلزا إنّاملتوسّطي اخلاضع للواليات املتّحدة واالحتاد السوفييت، ثمّ 
ارتكزت ) كما ورد أعاله(ا، فحتّى املقرتحات املتوسّطية اجلزائرية راهترمسها وفق تصوّمتوسّطيةٍ تيف مسارات تعاون  امعهتنخرط 

عيدًا عن وصاية احللفني الشرقي والغربي وألجل ذلك على لزوم التضامن االقتصادي والتنسيق األمين بني الدول املشاطئة للمتوسّط ب
ثانيها، أنّ هتميش املتوسّط كدائرةٍ مستقلّةٍ للسياسة األمنيّة اجلزائريّة ميكن أن يفسّر اقتصاديا بتبنّي اجلزائر للنظام . فِضَتُر

النجاحات الدبلوماسية اجلزائرية يف  االشرتاكي الذي ارتكز منذ أواخر عقد الستّينيات على تصدير احملروقات والذي غطت عليه
إطار حركة عدم االحنياز والعائدات النفطيّة الضخمة واملتزايدة آنذاك، هذا باإلضافة إىل تشجيع اجلزائر للمبادالت االقتصادية 

طية بعيدةً عن دوائر جنوب ــ سيما مع الدول اإلفريقية ــ مبا يتماشى وتوجّهاهتا العامل ثالثية، وهو ما ترك الدائرة املتوسّ-جنوب
 حبري مباشر،-استبعاد هتديدٍ مشايل يف مقابلي على اجلناح الغربي حجم التهديد الربّ نّثالثها، وهو أمينٌّ، أ. 1االنشغال اجلزائري

غزو بالتهديد املغربي الذي كان أكثر وضوحًا وأرجحيّةً آنذاك، بعدما كان قد حتوّل يف املاضي القريب إىل  أكثراجلزائر  شغل
يف ) Amgala(املغربية بأمقاال -واملعركة اجلزائرية 1975، فضالً عن تواكبه مع انفجار النزاع يف الصحراء الغربية سنة )1963(

ر بالنسبة للتوتّ على البعد القاريّ اإلفريقيّ نظرًا ألمهّيته كها اجليوسياسيّحترّ ، وهذا ما دفع اجلزائر إىل تكريس1976جانفي 
فقد عرفنا أنّ هذه األخرية شهدت رواجًا . بعها، وهو يف تصوّرنا مرتبط بفرتات صعود وتراجع الدبلوماسية اجلزائريةرا .2امغاربي

منقطع النظري يف فرتة حكم بومدين وهو ما انعكس على الصعيد املتوسّطي، إذ كانت املبادرات املتوسّطيّة اجلزائرية، ولو على 
مَل هذه الدائرة بعد أفول عصر الدبلوماسيّة املزدهرة على إثر رحيل الرئيس بومدين واالختفاء قلّتها، من نتاج تلك الفرتة، لتُهْ

املأساوي لوزير الشؤون اخلارجية اجلزائري سابقًا حممد الصديق بن حييى هو وكافّة طاقمه أثناء مهمّة وساطة كانوا قد ُكلّفُوا هبا 
ومل نشهد بعد هذا أيّ مبادرةٍ جزائريةٍ تعبّر عن االهتمام بالدائرة املتوسّطية إالّ عندما أشرف عقد الثمّانينيات . 3بني العراق وإيران

. على االنتهاء أين أعيد االهتمام بالبعد املتوسّطي، لكن هذه املرّة كطرفٍ متلقّ وليس مبادر مثلما كان احلال يف السبعينيات
ط اخلارجيّ للجزائر تراجع على كافّة املستويات وليس متوسّطيا فقط، بسبب التدهور املفاجئ يف وجيب التنويه هنا بأنّ النشا

                                                 
1 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.48. 
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برتاجع أسعار املوادّ الطاقوية الذي نتج عن الركود االقتصادي الذي شهده العامل يف تلك  اقتصادي اجلزائري متأثـــّرًا-املناخ السوسيو
على بنية النظام السياسي وعلى طبيعة  1988داخلية الناجتة عن أحداث أكتوبر الفرتة، وسرعان ما أثّرت أحداث األزمة ال

  .1العالقات اليت تربط اجلزائر باخلارج وعلى فعّالية مبادراهتا الدبلوماسية
الت وّبعد مجلة التحيف العقد األخري من األلفية املنصرمة، اتضح جليا االهتمام اجلزائري غري املسبوق بالدائرة املتوسّطيّة 

زوال االشرتاكية واالقتصاد وانتصار الليربالية  واليت كان أمهّها على اإلطالق بعاد اليت شهدهتا املعمورة آنذاك،دة األالعاملية متعدّ
ف مع املعطيات اجلديدة من خالل االخنراط يف أجربها على التكيّمما عدم االحنياز اليت كانت تتبناها اجلزائر  ر وتقويض مبدإاملسيّ
وقد خطب الرئيس اليامني زروال يف فيفري . أن هتمّش إقليميا ا منخوفً املقرتحة من قبل الضفّة الشمالية تلف املبادراتخم

ستواصل اجلزائر لعب دورها يف احلوض املتوسّطيّ للمسامهة يف جعله منطقةً لألمن، التعاون واالستقرار، كما : "قائالً 1994
أمّا أهمّ . 2"دول الشمال على قواعدٍ تأخذ يف احلسبان املصاحل املشرتكة واالحرتام املتبادلستسهر على تطوير العالقات مع 

بعد أن انضمت إليه يف " 5+5"االجتماع الثاني ملنتدى  1991احتضان اجلزائر يف أكتوبر من سنة : مؤشّرات هذا االهتمام فهي
؛ إنضمامها إىل مسار 1993؛ مشاركتها يف احلوار املتوسّطي الحتاد أوربّا الغربية الذي أطلق سنة 1990اجتماع روما سنة 

؛ إحتضاهنا املؤمتر الرابع للمنتدى املتوسّطي 1995متوسّطيّة عرب املشاركة يف اجتماعه التأسيسي يف برشلونة -الشراكة األورو
وتوقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد األوربّي  2000توسّطي للحلف األطلسي سنة ؛ ثمّ يف األخري، االنضمام إىل احلوار امل1997سنة 
للجزائر أكثر بعد وصول عبد العزيز  املتوسّطيق البعد تعمّاملتوسّطية، املبادرات األمنية وزيادةً على املشاركات يف  .2002سنة 

مصلحيّةٍ أكثر - ة للجزائر معتمدًا على مقاربةٍ براغماتيةٍبوتفليقة إىل احلكم والذي كثّف يف بدايات رئاسته من النشاطات الدوليّ
سعيًا إلحياء ماضيها الدبلوماسي واستعادة مكانتها الدولية ــ سيما متوسّطيا ــ بعد الرتاجع الرهيب الذي كابدته جرّاء العشرية 

  .3)2001-1991(السوداء 
يف  إذ أُقِرَّ، 1989وكان قد سبق كلّ هذا إدراج البعد املتوسّطيّ للجزائر يف املصافّ نفسه للدوائر األخرى يف دستور 

. 4"وإفريقيةٌ ةٌمتوسّطيّ وبالدٌ ةٌعربيّ وأرضٌ لكبريأ من املغرب العربي اال يتجزّ وجزءٌ أنّ اجلزائر، أرض اإلسالم"ديباجة هذا األخري بـ
كدائرةٍ مستقلّةٍ عن الدوائر األخرى قد ورد ذكره قبل الدائرة اإلفريقيّة، ممّا يعترب حيادًا عن " املتوسّطية"عرتاف بـونالحظ أنّ اال

بعد كلّ  الرتاتبية املألوفة اليت اعتاد اخلطاب الرمسيّ اجلزائريّ عليها يف املاضي، واليت تأتي فيها الدائرة املتوسّطية يف املرتبة األخرية
  .5متوسّطلل ير اجلزائريف التصوّ كبريٌ رٌوهذا تطوّر املغاربيّة، العربيّة واإلفريقيّة، من الدوائ

رات املتغيّيوعز تَرَسُّخُ االنشغال األمينّ اجلزائريّ بالدائرة املتوسّطيّة حبلول العقد األخري من القرن العشرين إىل  عمومًا،
وميكن أن حندّد . معهااليت أعقبت هناية احلرب الباردة مباشرةً واليت كانت اجلزائر جمربةً على التأقلم ة ة والعامليّية، اإلقليميّاحمللّ

   :حموريَيْن أفضيا إىل ذلك التطوّر يف التعامل مع املتوسّط عاملني
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، فال ميكن نفي بأيّ التحوّل حنو الليربالية وما كان له من أثر عميق على العقيدة واهلوية األمنيتني اجلزائريتنيالً، أوّ -
شكل من األشكال أنّ تبين اجلزائر للقيم الليربالية قد غيّر من منط عالقتها بالغرب وقرّهبا إىل فواعل كانت بالنسبة 

 يف تقبّلها النتمائها املتوسّطي؛  كبريةٍ ، كما ساعد بصورة1989ٍ سنة هلا عدوةً أو أقرب إىل خانة األعداء قبل

ا واليت أدرجت اجلزائر يف ألوربّ ة اليت أطلقت ووجّهت حنو التخوم اجلنوبيّأطلسيّ-رات األوروا، كثافة املبادثانيً -
سوى  ففي مواجهة هذا السلوك من طرف فواعل الضفة الشمالية، مل يكن أمام اجلزائر خيارٌ. ة هباخانة الدول املعنيّ

خماطر إىل ط وبالتايل للمتوسّ قود إىل عسكرةٍتوأنه كان حيتمل أن  ةًخاصّ ،التجاوب واالخنراط يف تلك املبادرات
الشديدة اليت كانت  العنف الداخليترى يف نفسها مستهدفةً بسبب موجة كانت اجلزائر  وقتٍاجلنوب، يف تدخّل يف 
  .1تواجهها
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  ةمتوسّطيّ- األوروة مكانة ودور اجلزائر ضمن األطر األمنيّ: األوربّياالحتاد -اجلزائر :بحث الثانيامل
طبعًا، بقي املغرب العربيّ الدائرة  .تنويع شركائهاتكيّفت اجلزائر مع األحادية القطبيّة اليت أفرزهتا هناية احلرب الباردة عرب 

- 1989(الطبيعيّة األوىل الهتمامها وحترّكها اجليوسياسيّ السيما يف سنوات ازدهار البناء املؤسّساتيّ الحتاد املغرب العربي 
لكن، وكما سبق وروده، اتّضح جليا منذ . املغربي-الذي سجّل أفضل تطوّراته يف تلك الفرتة بفضل التقارب اجلزائري) 1994

مساعيها يف الفضاء اجليوسياسيّ املتوسّطي، بل هناك من النصف األوّل لعقد التسعينيات أنّ اجلزائر متيل أكثر فأكثر حنو إدراج 
العربي ضمن مسار انفتاح اجلزائر على املتوسّط وكواحدٍ من حتركّاهتا لضمان السلم، االستقرار واألمن يدرج تأسيس احتاد املغرب 

على اختالفها اجملال األساسيّ لتحرّك اجلزائر اجليوسياسيّ بعد أن ة متوسّطيّ-األورولكن، تبقى األطر . 1يف احلوض الغربي منه
لدفاعية منذ بداية عقد التسعينيات، إذ تشارك على هذا الصعيد يف كلّ بنى مكانة املتوسّط يف سياستها األمنية وا تعاظمت

   .احلوار والشراكة متعدّدة األطراف الشاملة واحملدودة، فضالً عن اهتماماهتا بتطوير عالقاهتا الثنائيّة مع دول الدّائرة املتوسّطيّة
) خاصّة باملتوسّط الغربي(والشراكة األمنيّة الشاملة واحملدودة وخمتلفةً للتعاون  دةًمتعدّ اأطرً" ةمتوسّطي-األورو" تضمّ 

نقطة االختالف األساسيّة بنب هذه املبادرات هي . جنوب وشرق املتوسّط أطلقت مببادرة من فواعل الضفّة الشمالية جتاه دول
مسار برشلونة، (سم دول االحتاد األوربّي الفاعل املبادر، وإن كانت أكثرها شُهرَةً قد أطلقت باقرتاح من املفوّضية األوربّية با

 5+5حوار (منها ما أطلق مببادرةٍ من واحدةٍ من دوله أو بعضها  إنّ، ف)السياسة األوربّية للجوار واالحتاد من أجل املتوسّط
إذن، ). لتعاون يف أوربّاإحتاد أوربّا الغربية ومنظّمة األمن وا(، أو أحد املؤسّسات األوربّية غري التابعة له )واملنتدى املتوسّطي

وإن كانت املبادرات  حتّىحناول يف هذا املبحث عرض وحتليل مشاركات اجلزائر يف املبادرات اليت أطلقت باسم االحتاد األوربّي، 
كن فهم ألنــّه ال مي سابقةً يف تاريخ تأسيسها ملسار برشلونة، واحلوارات األمنيّة اليت اقرتحت من طرف الفواعل الشماليّة األخرى

تطوّرات تلك احلوارات ومكانة اجلزائر فيها دون معرفة كيف سارت مبادرات االحتاد األوربّي ــ خاصّةً مسار برشلونة ــ يف سللها 
 .األمنيّة وما واجهته من عقبات

  متوسّطية وتأثريها عليه - راكة األمنيّة األوروالشمن مشروع اجلزائر موقف  :ولاملطلب األ
مُورِس داخل االحتاد األوربّي ومؤسّساته من قبل دول جنوب أوربّا، وباألخصّ من قبل فرنسا، إسبانيا بضغطٍ وتأثريٍ 

وهي (حيال املتوسّط ) CEE(االقتصادية األوربّية  وإيطاليا، أطلق مسار برشلونة كامتدادٍ يف واقع األمر لسياسات اجملموعة
األوربّية املخصّصة  ربامجعجز الفعل عن  ردّكو ،)1990سنة " طية املُجَدَّدَةالسياسة املتوسّ"ثمّ " السياسة األوربّية الشاملة"
حمصّلةً لديناميكيةٍ طويلةٍ انطلقت سنوات السبعينيات ومل تتوقّف مسار برشلونة اعتبار كما ميكن . 2يف املتوسّط يف املاضيتعاون لل

تعثّر األخري بسبب . 3"العربي- األوربّياحلوار " بذلكد صونق، 1993-1992إالّ بعد هناية احلرب الباردة وبالتحديد سنيت 
وانشغال أوربّا بتوسيع وتعميق اندماجها بعد حتلّل األنظمة الشيوعية تباعًا يف  4انشغال العامل العربي بتداعيات حرب اخلليج الثانية

جزئها الشرقي وتوحّد األملانيتني، هذا زيادةً على االختالف اجلوهريّ يف األهداف اليت كان يصبو إليها كلّ من الطرفني من هذا 
                                                 

1 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.51. 
2 Fulvio Attina, art, cit, p.14. 

   :أنظرالعربي، -للمزيد حول احلوار األوربي 3
Bichara Khader, l’Europe et le monde arabe. Cousins, voisins, Paris, publisud, 1992, pp.91-139. 
4 Ibid, p110. 



 

تركيزهم كان منصبا على البعد  إنّديّة بالدّرجة األوىل، وأمّا العرب فاحلوار، فأمّا األوربّيون فكانوا يريدون مناقشة املسائل االقتصا
  .1السياسيّ واألمينّ خاصّة يف ظلّ تدهور األوضاع يف الشرق األوسط

مؤمتراتٌ، لقاءاتٌ واجتماعاتٌ ضمّت مدنيني وعسكريني، دبلوماسيني ووزراء، نُظّمت على مستوياتٍ خمتلفةٍ وعلى 
ضمن ما أصبح يُعرف  1995سنة  ةٍمتوسّطيّ-أورو أرضية لشراكةٍ جت يف األخري باإلعالن عنصعيدٍ شامل وحمدودٍ توّ

الت ــ بعد التحوّ) ممثّالً مبفوضيته(األوربّي من طرف االحتاد وأصيلةً  صرحيةً حماولةًاألخري كان  ".مسار برشلونة/عملية"بـ
قائمةٍ على التعاون متعدّد  اخلليج الثانية ــ إلقامة شراكةٍ دائمةٍ ومستقرّةٍة اليت أعقبت حتلّل املعسكر الشيوعي وحرب اجليوسياسيّ

العربي، بل مع جمموع الدول املشاطئة للمتوسّط -، ليس فقط مع الدول العربية كما كان احلال يف احلوار األورواألطراف واألبعاد
) 06أنظر امللحق رقم) (مالطا، املغرب، سوريا، تونس وتركيا اجلزائر، السلطة الفلسطينية، قربص، مصر، إسرائيل، األردن، لبنان،(

، وكذا 3"جمموعةٍ أمنيةٍ متوسّطيةٍ"على شكل  2ةٍ شاملةٍمتوسّطيّ-ةٍ أوروتقود على املديني املتوسّط والبعيد إىل إنشاء شراكةٍ أمنيّ
   .واألشخاصحركة املنتجات الزراعية تثين ست 2010حبلول سنة  للتبادل احلرّ منطقةٍ تأسيس

والتعاون متعدّد األبعاد الذي يضمّ األمن، السياسة، االقتصاد، املالية،  4"منطقه الثالثي"ويسعى مسار برشلونة، وفق 
ولتحقيق هذه . 1995عام  ، حسب ما ورد يف إعالنه التأسيسيّ"منطقةٍ للرخاء، السلم واالستقرار"الثقافة واجملتمع إىل إقامة 

االحتاد األوربّي وحكوماته عرب برامج ومبادراتٍ واسعةٍ يف اجملاالت السابقة إىل قيادة شركائها  األهداف، سعت مؤسّسات
ةٍ للنزاعات، وحلول سلميّ ، استقرار سياسيّاقتصاديّ ة للوصول إىل منوّاملتوسّطيني الحرتام القيم، املعايري واملمارسات الضروريّ

اولةً أوربّيةً للتخفيف من حدّة التناقضات املوجودة بني دول وجمتمعات ضفّيت عملية برشلونة ــ وفق هذه الصيغة ــ حم فكانت
قد  االحتاد األوربّيّ وإن كان. 5ليربايل العاملي-املتوسّط، وسعيًا لتسريع اندماج دول وجمتمعات الضفّة اجلنوببية يف النظام النيو

من  عاليةٍ لدرجاتٍ لةًمؤهّإال أنــّه اعتربها  األوربّي،يف االحتاد  أعضاءًال ميكن أن تكون الضفّة اجلنوبية دول  أعلنها صراحةً بأنّ
   .6عن طريق التنمية ق هلا االستقرارالشراكة واملساعدات االقتصادية اليت من شأهنا أن حتقّ

إلدارة  ةًاتيجيّاسرت خصوصًاــ ــ واملغاربيّ األوربّية حيال الفضاء املتوسّطيّة االسرتاتيجيّوفق هذه املقاربة، كانت 
لعنف من للهجرة واة احتواء املصادر البنيويّعرب  التخوم اجلنوبي ال تسعى إىل تغيريه، بل تسعى إىل احليلولة دون تدهوره 7"تسيري"و

األوربّي وهذه املقاربة األوربّية هي يف الواقع امتدادٌ للبناء  .اعتمادًا على مدخل اقتصادي يف الدميقراطية وضعفٍ عجز تنمويّ
، 8)الدميقراطية والسالم(حنو حتقيق الثاني ) االقتصادي(يقود األول منهما ) اقتصادي وسياسي(الذي سار على مرّ التاريخ ببعدين 

املشاريع اخلاصّة بالبعد االقتصادي هي الوحيدة اليت  إنّف متوسّطيّة،-األورولذا، جند أنــّه من جممل األبعاد الثالثة ملسار الشراكة 
فمن منظار الطرف املبادر يف مسار برشلونة . رفت نوعًا من التقدم نتيجة الرتكيز أكثر عليها وهو ما يؤكّد صحّة الطرح السابقع

                                                 
1 Georges Mutin, op.cit, p.18. 
2 Lionel Urdy, «L’Europe et la méditerranée dix ans après Barcelone: voisins dorénavant», L’Année du Maghreb 2004, Paris 
CNRS éditions, 2004, p.57.  
3 Fulvio Attina, art.cit, p.04. 

  :العبارة مقتبسة عن). االجتماعية، االنسانية-الثقافيةاملالية،  -األمنية، االقتصادية-السياسية(السلل الثالث بني  املزاوجة يقصد به 4
Ibid, p.01. 
5 Ibid. 
6 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.214. 
7 Ibid. 
8 Thomas Lacroix, «Contrôle et instrumentalisation de la société civile maghrébine dans la coopération euro-
méditerranéenne : Le cas du Maroc et de la Tunisie», L’Année du Maghreb 2004, Paris, CNRS éditions, 2004, p.102. 



 

مة، قطع اإلرهاب، اجلرمية املنظّ اهلجرة، تهديداتك(مه اجلنوبي ون اآلتية من ختهتديدات األمن الليّا يقيه وحيميه من والباحث عمّ
نشر قيم الدميقراطية، و حترير اقتصاديات اجلنوب إنّ، ف)ــ خصوصًا للجزائر ــ يف هذا اجملال األوربّيةالتموينات بالطاقة نتيجة التبعية 

ع شجّت، بل س)اهلاجس األمين األول ألوربّا يف تلك الفرتة( زات اهلجرة فقطط حمفّبّـثتلن حقوق اإلنسان واحلكم الراشد 
   .والتهديدنة للعنف وجود العناصر املكوّتفادي  أيضًا، وستؤدي إىل طية والسالم الدميقراطيّالدميقرا

على كلّ حال، ودون اخلوض يف تفاصيل أكثر حول مسار برشلونة، وهو ما ال يهمّنا يف هذا السياق، ميكن القول أنّ 
االحتاد  إنّثمّ  ،1املتوسّط جنوبمشال وبني سحيقةً  ةًوسياسيّ ةًاقتصاديّ هوّةًراءه وخيفي  متوسّطيّة-األوروخطاب الشراكة 

، أصبح 2001سبتمرب  11سيما بعد  ،باستقرار ختومه اجلنوبي ا بتفادي حدوث مشاكل ختلّا أساسًذ أصبح مهتموم األوربّي،
جنوب املتوسّط، وتنازل ويعد بتشجيع التنمية يف  االستقراريضمن محاية ) ولو كان غري دميقراطي(نظام  ا أليّا طبيعيًصديقً

   .2تدرجييا عن مطالبه الدميقراطية اليت جعلها من أولويّات خطّة برشلونة
ة الشاملة ومتعدّدة األبعاد احملتواة يف فصوله بالعودة إىل الشقّ األمينّ من املسار، يصنّف إعالن برشلونة مبقاربته األمنيّ

ةٍ لبناء الثقة واألمن يف املتوسّط، سيما مبحاولته وضع ميكانيزماتٍ وإجراءاتٍ عمليّ ةٍةٍ إقليميّالثالثة كاتفاق مؤسّس لشراكةٍ أمنيّ
ميثاقًا متوسّطيا لالستقرار " ثمّ فيما بعد" عقد أمن واستقرار يف املتوسّط"ويعترب االتفاق على إنشاء . التعاوني يف املتوسّط

واألمين إلعالن برشلونة، حجر الزاوية يف بناء  برنامج العمل السياسيّ، والذي جاء بعد العطب والستاتيكية اليت أصابت 3"واألمن
مقصد امليثاق هو السّري بالدول . ة املتوسّطية نظرًا ملا حيتويه من إجراءاتٍ وميكانيزماتٍ عمليّةٍ للتعاون األمينالشراكة األمنيّ

وقد شُرعَ . 4ة األوربّية يف إطار منظّمة األمن والتعاون يف أوربّااملتوسّطية حنو نظام أمينّ إقليميّ يُصَمّم وفق منوذج الشراكة األمنيّ
، لكن، 1997متوسّطية بفاليتا عام -حقّا يف املفاوضات بني كبار املفوّضني واخلرباء من الضفّتني لتحضري امليثاق منذ الندوة األورو

  .5مدركات التهديد بني دول شاطئي املتوسّط اتّضح عاجالً أنّ إعداده ليس باملسألة اهليّنة حبكم االختالف الكبري يف
ة بشتوتغارت، حدث نوعٌ من التقدّم يف املفاوضات حول امليثاق متوسّطيّ-، ويف القمّة الوزارية األورو1999يف أفريل 

وثيقة "وة كـواليت صادقت عليها الند" متوسّطيّ-اخلطوط التوجيهيّة إلعداد ميثاقٍ أورو"عندما قُدّمت وثيقةٌ للمشاركني بعنوان 
لندوة  وحسب البيان اخلتاميّ. 6"أداةٍ لتطبيق مبادئ إعالن برشلونة فيما يتعلّق بقضايا السالم واالستقرار"وكـ" ةٍعمل غري رمسيّ
متوسّطيّ سيوفّر األدوات لتحقيق أهداف إعالن برشلونة املتعلّقة مبسائل السلم واالستقرار، كما -امليثاق األورو إنّشتوتغارت، ف

ضمن مسار تطوّري وتقدّمي؛ وضع  على تقوية احلوار السياسيّ؛ وضع إجراءات بناء الشراكة األمنيّة) إذا صودق عليه(سيعمل 
ودائمًا حسب البيان اخلتاميّ، . وار والتعاون اإلقليمي وإجراءاتٍ للدبلوماسيّة الوقائيّةإجراءاتٍ هتدف إىل ترقية عالقات حسن اجل

اهلدف األساسيّ للحوار السياسيّ املعزّز هو الوقاية من التوتّرات واألزمات ومحاية السلم واالستقرار يف املنطقة باالعتماد على  إنّف

                                                 
1 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.215. 
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مبا فيها إجراءات الثقة واألمن، مناطق (ة تشجيع وترقية مستلزمات الشراكة األمنيّ: 1مقاربة األمن التعاونيّ وجمموعةٍ من اآلليات
ة وإجراءات إدارة عندما حيني الوقت لذلك؛ الدبلوماسية الوقائيّ) خاليةٌ من أسلحة الدمار الشامل، نزع التسلّح، ضبط التسلّح

ديم مقرتحاتٍ جديدةٍ لتحسني نصّ امليثاق واستكماله وتقدميه وقد طُلِبَ من كبار املوظّفني مواصلة العمل لتق .2األزمات وغريها
  ".حني تسمح الظروف السياسيّة بذلك"للمصادقة عليه من طرف الوزراء 

ة مبرسيليا، تعذّر طرح نصّ امليثاق للموافقة عليه من قبل الوزراء متوسّطيّ-، ويف الندوة األورو)2000(يف السنة املوالية 
حني تسمح "ةً أخرى إىل عبارة األراضي الفلسطينيّة احملتلّة وتوقّف مسار السالم، فكان اللجوء مرّ بسبب تدهور األوضاع يف

متوسّطية -ومنذ ذلك الوقت، تكرّر تأجيل النظر يف نصّ امليثاق وصار ذكره يف الندوات األورو". ة بذلكالظروف السياسيّ
". حني تسمح الظروف السياسية بذلك"دائم االقرتان بعبارة ) 2003ونابويل  2002، فالنسيا 2001مثل بروكسل (الالحقة 

األمينّ خلطّة -املتوسّطي لالستقرار واألمن ــ الذي جاء من املفروض لينقذ الربنامج السياسيّ ويوعز هذا العطل الذي أصاب امليثاق
م لألوضاع يف فلسطني بسبب السياسة املتفاق الناتج عن التدهور 3برشلونة ــ إىل التعارض بني الطرفني العربي واإلسرائيلي

هذا، وإنّ ضعف أوربّا وعدم قدرهتا على . متوسّطي إىل إرسائها-ة املنافية للقواعد واملبادئ اليت يسعى امليثاق األورواإلسرائيليّ
؛ رفض إسرائيل أليّ تدخّل ة اإلسرائيلية، وبالتايل تقويضٌ مسبقٌ إلجراءات بناء الثقّة اليت ينص عليها امليثاقتسوية املعضلة النوويّ

ونزول االحتاد األوربّي عند رغبتها؛ جتنّب األخري التورّط ) اليت تريد إبقاءها حكرًا على الواليات املتحدة(أوربيّ يف عملية السالم 
متوسّطي -رو، هي أسبابٌ جوهريّةٌ يف فقدان امليثاق األو5اجلنوبية تسلّح الضفّةيف كبح وإضماره رغبةً  4يف صراعات املتوسّط

باكرًا، حتّى وإن مل يكن مآله قد اتّضح  6"املوت"للسلم واالستقرار ملصداقيته من وجهة نظر عربية، ممّا دفع بالبعض إىل احلكم عليه بـ
 .إىل حدّ اآلن

موقف متوسّطي للسلم واالستقرار عن -نتساءل بعد هذا العرض املوجز للمقاربة األمنيّة ملسار برشلونة وامليثاق األورو
  اجلزائر منهما وتأثريها فيهما إن كان هلا تأثري؟

ليت ا واالجتماعات يف الندواتمشاركتها و بالنسبة ملسار برشلونة، فقد أكّدت اجلزائر أنّ اخنراطها فيه منذ بدايته
وحدها شراكة حقيقيّة بني  اأصبحت تعقد فيما بعد يف إطاره، أو حتّى يف إطار البنى األخرى املكمّلة له، كان مردّه قناعتها بأنــّه

. 7دول املتوسّط كفيلةٌ باملسامهة يف إقامة منطقة استقرار وأمن يف حوض املتوسّط وتشجيع إقامة فضاءٍ مشرتكٍ للتنمية والرخاء
كن قد وإن مل ت. متوسّطيّة وكذا اجتماعات اخلرباء وكبار املوظّفني-، تشارك اجلزائر يف االجتماعات الوزراية األورو1995ومنذ 

   .ذلك راجعٌ إىل عدم اعرتافها بإسرائيل ورفضها نزول أيّ ممثل هلذا الكيان على أراضيها إنّمتوسّطيةٍ ف-احتضنت أيّ ندوةٍ أورو

                                                 
1 Ibid. 

 .201عبد النور بن عنرت، مرجع سابق، ص 2
3 Fulvio Attina, «The Euro-Mediterranean Partnership assessed: The realist and Liberal views», European foreign affairs 
review,  n°08, 2003, p.193. 

 .202-200املرجع السابق، ص ص 4
5 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.215. 
6 Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide in the Mediterranean region», 
art.cit, p.16. 

يف إطار حتضريه لتقرير حول وسائل تعزيز األمن والتعاون يف  2000عام " توسّطتدعيم األمن والتعاون يف امل"إىل أمني عام األمم املتحدة خبصوص  اجلزائر يف اإلجابة اليت قدمتها 7
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 أنّ: ة، فيمكن القول أنــّه كان غري مباشر وفق املعادلة التاليةاألمنيّ-ةتها السياسيّأمّا تأثريها يف خطّة برشلونة يف سلّ
نامي الظاهرة األصولية تبسبب  ة يف مرحلة اشتدادٍأطلق خالله مسار برشلونة كانت فيه أزمة اجلزائر األمنيّالظرف الذي 

الذي كان واردًا بقوّةٍ آنذاك،  اجلزائري النظام السياسيّسقوط واحتمال  ا،فيهانتشار احلركات واجلماعات اإلرهابية اإلسالمية، 
وكمثال على ذلك، فُتِحَ نقاشٌ كانت أوربّا تتابع تلك األحداث عن كثب، . الن برشلونةوهي عواملٌ ألقت بظالهلا على مضمون إع

التهديدات "اليت اعتربها " ة والتطرّف الديينة اإلثنيّالتدهور اخلطري يف التوتّرات الوطنيّ"يف تلك احلقبة حول  داخل الربملان اإليطايلّ
ةٍ اجلزائرية إىل أنظمةٍ سياسيّسالموية اإلفوضى ختوّف أوربّا من انتقال عدوى ال .للجزائرةٍ يف إشارةٍ ضمنيّ 1"إليطاليا ةًحقيقيّاألكثر 

تدفّقات اهلجرة حنوها، يف وقت كانت فيه أوربّا أصالً متخوّفةً وتعاني أخرى يف الضفّة اجلنوبية كان مرتبطًا جدا باخلوف من تأجّج 
عدد ( 1945 عام منذوالذي مل يتوقّف  ،يف مشال إفريقيا يف االرتفاع ستمرّ املمن عبء اهلجرة إليها بسبب معدّل النمو الدميغرايف

 لدول جنوب املتوسّط االقتصادي لنموّهتديده املتصاعد لو 2)1995إىل  1945منذ  اتمرّ تضاعف مخس مشال إفريقيا سكان
أحداث مثل تلك اليت كانت تعاني منها اجلزائر، باإلضافة إىل التخلّف االقتصادي يف جنوب املتوسّط عمومًا، . 3وأسواق العمل هبا

وغذّت  )أنّ مسار هجرة سكّان دول مشال إفريقيا يكون دائمًا حنو مشال املتوسّطحبكم (شكّلت بيئةً طاردةً للسكّان حنو أوربّا 
ونلمس تأثري أحداث اجلزائر وخطابات أمننة اهلجرة على صياغة إعالن برشلونة . 4نذاكأكثر خطابات أمننة اهلجرة يف أوربّا آ

عندما أكّد أنّ أخطار الال أمن يف املتوسّط تؤثّر أكثر على اجملتمعات األوربّية ألنــّها تتحمّل أكثر من غريها عبء التناقضات 
أنّ ما كانت تعانيه اجلزائر على ، ممّا يؤكّد 5لية، وبالتحديد اإلسالمويةالدميغرافية، االقتصادية وصعود التيّارات السياسية الراديكا

  .الصعيد األمين كان عامالً رئيسًا، من بني عواملٍ أخرى، مؤثّرًا على حمتوى إعالن برشلونة
ل متوسّطية من خال-كما ميكن حتديد تأثري اجلزائر واألوضاع فيها سنوات التسعينيات على عملية الشراكة األورو

كانت أبرز هذه التحرّكات احتضان اجلزائر العاصمة للّقاء الرابع لدول املنتدى املتوسّطي . حترّكاهتا ومبادراهتا ضمن هذه العملية
سم على وقد جاء ذلك اللقاء يف سياق اتّ. اجلزائر حضورها أكثر يف املتوسّطـ والذي صنّف يف إطار تكريس 1997يف جويلية 

ة الفضيعة، بعدما أيقن ة على أنـــّها مذنبة ومتسبّبة يف حالة الفوضى األمنيّية تغيّر النظرة إىل السلطة اجلزائريّببدا املستوى اخلارجيّ
  . ة وباخلطر الذي تشكّله على السلم واألمن يف املتوسّط والعامل أمجعاهرة اإلرهابيّاألوربّيون بالطبيعة العابرة للحدود للظّ

على جزيرة ماهناتن سنة عتداءات للظاهرة اإلرهابية، السيما بعد إطالق مسار برشلونة وقبل االتطوّر إدراك األوربّيني 
بضرورة طبعًا مل يكن هذا التطوّر وتغيّر النظرة للجزائر استجابةً لنداءاهتا  .دورٌ فيه كان للجزائر ووضعها األمين الداخليّ، 2001

 ،، التموين والدعايةللقيام بعمليات التمويل معقالً األوربّيةخذ من العديد من الدول تتّ ة اليتة للجماعات اإلرهابيّغلق املنافذ اخللفيّ
يف  الرعايا األجانب يف استهدافراهتا يف مرحلة انتشار جتلّت أهمّ مؤشّ اليت دخلتالظاهرة اإلرهابية هتديدات مي تنا بل كان مردّه

 اتعمن التفجريات يف باريس من طرف اجلما إحداث عددٍب 1994ة األوربّية بدءًا من سنة نقل اهلجمات إىل القارّ اجلزائر؛
، ناهيك عن أنّ ية الفرنسيةطائرة اخلطوط اجلوّ اختطافو 1995؛ تفجري مرتو أنفاق باريس يف حة اجلزائريةاإلسالمية املسلّ
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هذه ). املولد قام هبا أشخاصٌ بريطانيواليت  2005سنة  لندنتفجريات مثلما بيّنته فيما بعد (داخلي املنشأ-يالتطرّف أصبح أوربّ
األحداث كانت أسبابًا دفعت الطرف األوربّي إىل إدراك حقيقة الظاهرة اإلرهابية وغيّرت من نظرته إليها، وهنا بدأت تتعاىل يف 

- ، وهو ما انعكس على مضمون الندوات األوروالظاهرة اإلرهابية قبل أن تنفلتم يف للتحكّ ةٍطر عمليّبإنشاء أ أوربّا املطالبات
  .ةاألمنيّ- ةةٍ ذات أولويّةٍ يف نقاشاهتا السياسيّاليت أدرجت اإلرهاب كقضيّ 1998متوسّطية منذ سنة 

ة الباحثة عن عودةٍ إىل ة، اقرتحت السلطات اجلزائريّمستفيدةً من هذا التطوّر يف اإلدراك األمين لدى دول الضفّة الشماليّ
لدى احتضاهنا  على شركائها يف مسار برشلونة" توسّطميثاق األمن واالستقرار يف امل"ابة املتوسّط نصا لـة عرب بوّالدوليّالساحة 

تة من طرف جمموعةٍ من موظّفي االحتاد األوربّي ي وثيقته املؤقّللقاء الرابع لدول املنتدى املتوسّطي املشار إليه أعاله، والذي متّ تبنّ
حدة، واليت طاملا دافعت نّ نصّ هذه الوثيقة القائم على جمموعةٍ من املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتّلك. 1998عام 

ة، ال يتماشى ويتعارض مع وضعيّة بعض الدّول األعضاء يف مسار برشلونة اليت ة والدوليّعنها اجلزائر من على خمتلف املنابر اإلقليميّ
) إسرائيل(واخلارقة التفاقيات نزع التسلّح وحظر االنتشار ) إسرائيل، املغرب(ف يف خانة الدّول احملتلّة كانت والزالت إىل اآلن تصنّ

ولعلّ هذا هو أهمّ سبب قاد إىل تأجيل النظر يف نصّ امليثاق املقرتح من اجلزائر إىل أجل غري . ممّا عقّد من مسألة قابليته للتطبيق
  .1رغم اجلهود اجلزائرية 2000مبرسيليا يف سنة متوسّطي -ى منذ املؤمتر األورومسمّ

ه كان كافيًا ليعبّر عن طموح إنــّبغضّ النظر عن عدم تطبيق املقرتح وتأجيل النظر فيه، وهو ما كانت تعيه اجلزائر ربّما، ف
ة املنخرطة يف مسار برشلونة ورغبتها يف املسامهة يف إعطاء قيمةٍ مضافةٍ ةٍ كقائدةٍ جملموعة الدول العربيّاجلزائر يف تبوأ مكانةٍ رياديّ

وإن مل تكن قد شاركت، على غرار بقية  حتّىمتوسّطي -متوسّطيّة يف شقّه األمين عرب بوابة امليثاق األورو-ملسار الشراكة األورو
املقصد األوضح بالنسبة القرتاح اجلزائر هو إرادهتا من  كما ميكن القول أنّ. 2دول الضفّة اجلنوبية، يف إعداد اإلعالن املؤسّس له

-ي مقاربةٍ شاملةٍ لألمن يف املتوسّط تأخذ يف االعتبار االعتماد املتبادل بني السلل الثالث ملسار الشراكة األوروشركائها تبنّ
وهو ما سنوضّحه يف املبحث (جتزئته وميكن اعتبار إصرار اجلزائر على مقاربةٍ شاملةٍ لألمن يف املتوسّط ورفضها . 3متوسّطية
رةً من طرفها إىل دول الضفّة الشمالية فحواها استحالة الوصول إىل هدف شراكةٍ أمنيّةٍ إقليميّةٍ يف املتوسّط رسالةً مشفّ) األخري

لدولية اليت تنتهجها عرب األمن التعاوني وإجراءات بناء الثقة يف ظلّ تغاضي الطرف األوربّي عن سياسة االحتالل وخرق الشرعيّة ا
عن ضرورة التفرقة بني املقاومة  دفاع اجلزائر القويّ إنّو. إسرائيل واحنيازه الواضح لصاحلها على حساب حقوق الشعب الفلسطيين

ة متوسّطي-وروأ وخالل لقاءاتٍ 4بربشلونة 2005نوفمرب  29و 28متوسّطية يف -من أجل التحرّر واإلرهاب خالل الندوة األورو
  .ضمن املقاربة نفسها نيدخال ال يستثين أيّ دولةٍ من دول اإلقليم املتوسّطي وإصرارها على نزعٍ مجاعيٍّ للسالح النوويّ، أخرى

التطبيع مع إسرائيل، سنخرج بنتيجةٍ مفادها أنّ اجلزائر تريد  حتّىإذا مجعنا موقف اجلزائر هذا مع رفضها االعرتاف أو 
ة هي األخرى هبذه مفادها أنّ اخنراطها يف عمليّة برشلونة ال يعين أبدًا تطبيعًا مع إسرائيل املعنيّ توجيه رسالةٍ إىل الدول األوربّية

متوسّطي سبيالً - العمليّة، وأنــّه ما دام االحنياز األوربّي إلسرائيل فلن تسوى مشكالت األمن يف املتوسّط ولن جيد امليثاق األورو
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يف موحد لإلرهاب بني دول املنطقة، لكنها اختتمت دون أن تصل إىل ذلك بسبب ة ملكافحة اإلرهاب حاولت وضع تعرمتوسّطي-مدونة سلوك أورواقرتحت خالل هذه الندوة  4
 .اإلسرائيلي حول تعريف اإلرهاب-عربياخلالف ال



 

منطقةً "الطرف اإلسرائيليّ بوضعيته وسياسته حاجزًا أمام حتقيق هدف جعل املتوسّط إذن، وبالنسبة للجزائر، يبقى . للوجود
ومن األمهية مبكان التذكري هنا بأنّ التوقيع على اإلعالن املؤسّس  .، مثلما يطمح إليه مسار برشلونة"للسلم، االستقرار والتنمية

اتفاق "بواشنطن على  1993الشرق األوسط متيّزت بالتوقيع سنة متوسّطية قد متّ يف ظروفٍ مواتيةٍ على مستوى - للشراكة األورو
وقد شهدت أوىل مراحل تطبيق هذا ". اتفاق أوسلو"بني إسرائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينية املعروف أكثر بـ" االعرتاف املتبادل

وقد جاء . الصراع يف طريقه حنو احللّ ةٍ على جمموعةٍ من املدن كانت كافيةً إلعطاء األمل بأنّاالتفاق تأسيس سلطةٍ فلسطينيّ
مسار برشلونة كمحاولةٍ أوربّيةٍ للتعجيل من خطوات مسار أوسلو عرب فتحه إطارًا للنقاش والتعاون ضمّ يف الوقت نفسه إسرائيل، 

قبل حتّى أن تسوّي لكن، اتّضح فيما بعد أنّ االحتاد األوربّي قد أخطأ بضمّه إسرائيل ملشروع الشراكة . 1فلسطني والدول العربية
اإلسرائيلي أكثر معطّالً اتفاق أوسلو ومعه مشروع بناء -خالفاهتا مع كافّة الدول اجملاورة هلا، فما لبث أن تعقّد الصراع الفلسطيين

  .2، وحال تعثّر مسار السالم دون التوسّع والتعمّق يف إجراءات بناء الثقة بسبب الرفض العربيمتوسّطيّ- نظامٍ أمينٍ أورو
  أوربّاااللتزام األمين اجلزائري حنو  رسيمتوجزائري - من اتفاق الشراكة األورو "العدالة والشؤون الداخلية "فصل :ملطلب الثانيا

 2002أفريل  22ترسّم أكثر بتوقيعها بفالنسيا يف  متوسّطية-احلقيقة أنّ دور اجلزائر األمينّ يف إطار مسار الشراكة األورو

وأكّدت  .2005سبتمرب  01ز التنفيذ بدءًا من ودخل حيّ 2004الذي صودق عليه يف على اتفاق الشراكة مع االحتاد األوربّي 
وإن . اجلزائر من خالل هذا االتفاق على الطبيعة االسرتاتيجيّة خليار املتوسّطيّة قي سياستها اخلارجية عمومًا واألمنيّة خصوصًا

كان هذا االتفاق يعكس جبالءٍ اهلواجس األمنيّة لالحتاد األوربّي اليت اشتدت حدّهتا بعد أحداث مركز التجارة العاملي، واليت 
، فإنــّه يف الوقت نفسه خيدم 20043" السياسة األوربّية للجوار"و 2003سنة " إسرتاتيجيّة األمن األوربّية"ضوح يف انعكست بو

  .مصاحل اجلزائر وباألخصّ جهودها يف مكافحة اإلرهاب
زائري مها جزائريّ يف سياق حديثنا عن الدائرة املتوسّطية لألمن القوميّ اجل-ما يهمّنا حنن من اتفاق الشراكة األورو

 1992الركيزة الثالثة التفاقيّة ماسرتخيت " (العدالة والشؤون الداخليّة"والثامن املوسوم بـ" احلوار السياسيّ"الفصالن األوّل املعنون بـ
ع دول وإن كان الفصل األوّل قد سبق إدراجه ضمن اتفاقيّات الشراكة اليت أبرمها االحتاد األوربّي م). سة لالحتاد األوربّياملؤسّ

مارس  01أو املغرب  1998مارس  01ز التنفيذ يف مثل تونس اليت دخل اتفاق شراكتها مع االحتاد األوربّي حيّ(الضفّة اجلنوبيّة 
، وهو امتدادٌ للمشروطيّة 2001إدراجها يف االتفاقات املربمة قبل  الفصل الثامن يعترب سابقةً غري مألوفةٍ مل يتمّ إنّ، ف)2000

  .اليت برزت يف اتفاقات التعاون من أجل التنمية سنوات التسعينياتالسياسيّة 
ة اهلجرات غري الشرعيّة وتبعاهتا ضمن املادّ ؛83ة حٌدِدَت معاجلة مسائل انتقال األشخاص والتأشريات ضمن املادّ 

ة ؛ حماربة تبييض األموال يف املاد86ّة ادّ؛ الوقاية من اجلرمية املنظّمة وحماربتها يف امل85ة ؛ التعاون القانوني والقضائي يف املاد84ّ
، والتعاون فيما يتعلّق باحلرب على 89ة واإلدمان عليها يف املادّ؛ مكافحة املخدرات 88 ةاملادّكره األجانب يف وة ؛ العنصري87ّ

أوىل، بقدر ما تسمح  وبقدر ما هتمّ هذه املواضيع االحتاد األوربّي بدرجةٍ). 08طالع امللحق رقم( 90اإلرهاب ضمن املادّة 
وتعاونه يف مواجهة بعض مهدّدات أمنها القومي كاجلرمية املنظّمة، التجارة  للدّولة اجلزائريّة كذلك باالستفادة من دعم الطرف األوربّي

                                                 
1 Françoise Germain-Robin, «Israël et le partenariat euro-méditerranéen», Géostratégiques, n°08, Juillet 2005, p.196. 
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املنتقدة  واإلدمان عليها، و ــ بصفةٍ أخصّ ــ اإلرهاب، ناهيك عن أنــّها ختدمها يف سياق شرعنة سلطتها السياسيّة باملخدّرات
اجلزائريّ تقدّمًا ملحوظًا يف -على العموم، ميكن اعتبار الرتتيبات اليت احتواها االتفاق األور. على املستويني الداخليّ واخلارجيّ

عالقتهما الثنائيّة، وهي تندرج يف  إطار أكثر مشوليّةٍ ضمن اإلجراءات املتّخذة من طرف مؤسّسات االحتاد األوربّي ودوله غداة 
لكنّ الواضح أنّ الرتكيز من الطرف . 1للحدّ من التهديدات الليّنة ألمنها 2001ومقرّ البنتاغون سنة جزيرة ماهناتن على جمات اهل

   .أكثر على حماربة اإلرهاب واهلجرة السريّة والوقاية منهما األوربّي ضمن هذا الفصل من اتفاق الشراكة كان
واجلزائر اليت مازالت ، 2001واهتمامات دول االحتاد األوربّي منذ  رأس أولويّاتفيما يتعلّق باإلرهاب، والذي يقع على 

إدراكهم بأنّ " عن االتفاقجة باالطرفان يف دي عبّر فقدتعاني من نشاط بعض اخلاليا اإلرهابيّة يف الشمال، الصحراء والساحل، 
ليؤكّد على  90وجاء البند ". الشراكة واالستقرار يف املنطقةاإلرهاب واجلرمية املنظّمة الدوليّة يشكّالن هتديدًا لتحقيق أهداف 

ل الطرفني، ويف إطار احرتام االتفاقيّات الدوليّة ــ اليت ينتميان إليها ــ وتشريعاهتم وتنظيماهتم اخلاصّة، اتفقا على التعاون من أج"أنّ 
واستنادًا على هذا، نصّت املادّة نفسها على تبادل املعلومات بني ). 08طالع امللحق رقم" (وردعها من األفعال اإلرهابيّة الوقاية

الطرفني حول اجلماعات اإلرهابية وشبكات دعمها مبا يتوافق مع القانون الدويلّ من جهةٍ، وعلى تبادل اخلربات حول أفضل 
لألوربّيني حيال اإلرهاب يف اجلزائر  ونشري هنا أنّ املوقف الرمسيّ .الوسائل، السبل والتقنيات ملكافحة اإلرهاب من جهةٍ أخرى

، حني رفضوا إدماج قضيّة اإلرهاب يف اتفاق الشراكة معها بسبب رفضهم االلتزام جتاه 11/09تطوّر عمّا كان عليه قبل اعتداءات 
  .2يًااجلزائر أوّالً، وموقف بعض الدول املنتميّة لالحتاد اليت مل تكن تعترب ما كان حيدث يف اجلزائر إرهابًا، ثان

أنّ اجلزائر عرفت كيف تعطي بعدًا دوليا آخر جلهودها يف مكافحة اإلرهاب، بعدما  90يبدو جليا من فحوى البند 
الدّولية اليت أُعلنت ضدّه بعد االعتداءات على مركز التجارة العاملي " احلرب"استطاعت يف وقتٍ سابق أن تدرجها ضمن 

فقد عرفت اجلزائر كيف تكسب تعاون االحتاد . كّل غداة األحداث حتت اللواء األمريكيبانضوائها يف االئتالف الدويل الذي شُ
األوربّي ومساعدته هلا يف كفاحها ضدّ اإلرهاب سيما فيما يرتبط بتكريس اجلهود من أجل تفكيك قواعده اخللفيّة، وبتزويدها 

أيضًا مع مصاحل  90هذا، وتتماشى املادّة . 3ائريّة إذا اقتضى األمرباملعلومات املتعلّقة باألشخاص املدانني وتسليمهم إىل الدولة اجلز
اخلربة والدراية العملياتيّة اليت اكتسبتها  االحتاد األوربّي الذي كسب بدوره التعاون اجلزائريّ ذو األمهّية الكربى يف هذا الشأن، ألنّ

اجلزائر خالل سنوات الذروة ألزمتها الداخليّة ال ميكن االستغناء عنهما بالنسبة لدول ومؤسّسات االحتاد األوربّي اليت كثّفت 
ريكيّة ــ أنــّه ال ميكنه وقد أدرك االحتاد األوربّي ــ على غرار الواليات املتّحدة األم. 2001احتياطاهتا من خطر اإلرهاب منذ 

مكافحة اإلرهاب خصوصًا ة عمومًا وق باملسائل األمنيّفيما يتعلّمواصلة التغاضي عن نداءات اجلزائر املطالبة بإقامة تعاون فعّال 
للظّاهرة  دوليّةيف القبول بالطبيعة ال وجيدر التنويه هنا إىل أنــّه بالرغم من الرتدّد الكبري. مبا يكفل حتقيق مصلحتهما املشرتكة

، ه بتواصل اهلجمات اإلرهابيّة وتكرّرها على املستوى العامليإنــّاإلرهابيّة الذي ميّز موقف االحتاد األوربّي سنوات التسعينيات، ف

                                                 
1 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.52. 
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جمللس األمن الدويل املتبنّى  1"1373احللّ "أصبح لديه إدراك قريبٌ من مقاربة اجلزائر عبّر عنه التوافق الذي حصل بينهما يف إطار 
  .2001ومقر البنتاغون سنة جزيرة ماهناتن على يف خضّم تداعيات اهلجمات 

أمّا فيما خيصّ اهلجرة غري الشرعيّة، واليت قد تكون هلا صلة باإلرهاب، فقد بُرمج التعامل األوربّي اجلماعيّ معها على 
وشهدت إجراءاتٍ أوربيّةً أكثر صرامةٍ من أجل كبحها مذ جانفي ) 1999ماي  01الداخلة حيّز التنفيذ يف (إثر اتفاقيّة أمسرتدام 

تصبح تشريعاته نافذةً يف حال متّ التصويت عليها  كلّ دول االحتاد مطالبةً بالتعامل معها وفق قانون موحّدٍ أصبحت حني ،20052
السابق، عندما كانت كلّ دولةٍ يف االحتاد حرّةً يف حتديد سياستها ، وهذا تطوّرٌ واضحٌ مقارنةً مبا كان موجودًا يف لةاألغلبية املؤهّب

   .3املتعلّقة باهلجرة غري الشرعية واللجوء السياسي، ومل تكن جمربةً على تبنّي قوانني اجملموعة إالّ يف حال متّ النصّ عليها باإلمجاع
التعاون "املعنونة بـ 84جلزائر، فقد نصّ يف املادّة إنعكس هذا اهلاجس األوربّي على حمتوى اتفاق الشراكة الذي أبرمه مع ا

على التعاون بني الطرفني خاصّةً فيما يتعلّق بتبادل املعلومات حول تدفّقات " يف جمال الوقاية والرقابة على اهلجرة غري الشرعيّة
املادّة هو نصّها على قبول اجلزائر، من جهةٍ، لكنّ أبرز ما يثري االنتباه يف حمتوى هذه ). 08طالع امللحق رقم(اهلجرة غري الشرعيّة 

وأعضاء اجملموعة، من جهةٍ أخرى، بإعادة رعايا كلّ طرفٍ املوجودين بطريقةٍ غري شرعيّةٍ على أراضي الطرف اآلخر إىل بلدهم 
بعدالةٍ يف  ظاهريا حية تون كانت صياغة املادّوإ. األصليّ، وذلك وفق إجراءاتٍ خاصّةٍ اتفق عليها الطرفان ضمن املادّة نفسها

وهي موجهّة بطريقةٍ غري مباشرةٍ إىل اجلزائر، ألنّنا إذا عدنا  ما ختفيه هو على العكس من ذلك، إنّتقسيم املسؤولية بني الطرفني، ف
ي دائمًا من اجلزائر إىل الواقع سنجد أنّ هذه املادّة لن تطبّق إالّ يف اجتاهٍ واحدٍ لسبب بسيطٍ هو أنّ تدفّقات اهلجرة غري الشرعيّة ه

  .حنو أوربّا وناذرًا جدا ما تكون يف االجتاه املعاكس
األدهى من هذا أنّ املسؤوليّة اليت تتحمّلها اجلزائر واملرتتّبة عن هذه املادّة تشتدّ أكثر إذا أخذنا باالعتبار كثافة التدفّقات 

الذي يعدّ ــ على غرار أقاليم الدول املغاربية ــ منطقة  جلزائريوخصوصيّة اإلقليم ا مشال-االنسانية اليت حتدث يف االجتاه جنوب
ليست ملزمةً فقط باستقبال مهاجريها املتواجدين بطريقةٍ  84اجلزائر وفق املادّة  إنّ. استقبال، إرسال وعبور للمهاجرين السريّني

ملهاجرين غري الشرعيّني الذين يستعملون إقليمها كمعرب غري شرعيّةٍ على اإلقليم األوربّي، بل هي مدعوّةٌ كذلك إىل طرد وإعادة كلّ ا
لالحتاد األوربّي  ، وبالتّايل فهي مطالبة بطريقةٍ غري مباشرةٍ حبماية وحراسة احلدود اجلنوبيّة4حنو أوربّا أو الراغبني يف االستقرار عليه

  .ــ هبا يف إطار التعاون الثنائي الذي جيمعهماالذي استطاع التملّص من هذه املسؤولية وتكليف اجلزائر ــ من بني دولٍ أخرى 
يعبّر عن سريان دول االحتاد األوربّي، مدعومةً مبفوّضيته، حنو سياسةٍ بسيطةٍ وصرحيةٍ يف  84ذلك اجلزء من املادّة  إنّ

ما يدلّ على االنطواء اهلوييت إنــّالتعامل مع اهلجرة السرّية قوامها إعادة أو طرد املهاجرين حنو اجلزائر، وإن دلّ هذا على شيءٍ ف
: الذي تنحو حنوه أوربّا بصيغةٍ متصاعدةٍ، السيما يف ظلّ تواصل خطابات األمننة اليت حتذّر، من بني ما حتذّر منه، من احتمالني

                                                 
عرقلة كل  أيضًاب على الدول كما يتوجّ. الدول الوقاية والقضاء على متويل اإلرهاب باإلضافة إىل جتريم مجع األموال للقيام مبثل تلك األعمال ب على كلّيتوجّ"مبوجب هذا احلل  1

للوقاية من حدوث أعمال إرهابية، رفض استقبال أولئك الذين ميولون، حيضرون،  اإلجراءات الالزمة اختاذشكل من أشكال دعم املنظمات أو األشخاص املتورطني يف أعمال إرهابية، 
  ".يدعمون، يتورطون يف أعمال إرهابية

2 Delphine Perrin, «la nouvelle politique de l’Europe en matière de contrôle et de limitation des migrations», L’Année du 
Maghreb 2004, Paris, CNRS éditions, 2004, p.117. 
3 Ibid, p.119. 
4 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.59. 



 

اني هو االنشقاق األوّل هو سريورة دول جنوب أوربّا حنو تبعيّةٍ دبلوماسيّةٍ للبلدان األصليّة للجاليات املوجودة على أرضها؛ والث
الراجح للجاليات األجنبيّة عن جمتمعاهتا  الداخليّ الذي قد تواجهه هذه الدول يف حال أزمةٍ دوليّةٍ حادّةٍ نتيجة االنفصال

الرامي إىل إنشاء فضاءٍ للحريّة، األمن والعدالة، والذي حلّ حملّ  2004لذا، ومنذ وضع برنامج الهاي يف نوفمرب . 1األصليّة
والذي حدّد التوجّهات الكربى للسياسة  1999نوفمرب  16و 15املنعقد يف ) فنلندا( 2الذي وضعه اجمللس األوربّي بتامبري الربنامج

نظام "، بدأ يدور التفكري يف أوربّا حول كيفيّات تقوية مراقبة احلدود اخلارجيّة لالحتاد األوربّي عرب إنشاء 3األوربّية للهجرة واللجوء
  .4"فيلقٍ أوربّيٍ حلراسة احلدود"، أو عند االقتضاء "قوّةٍ للتدخّل السريع"أو " دود اخلارجيةمندمجٍ لتسيري احل

دون اخلوض يف حزمة التشريعات والقوانني اليت وضعتها دول االحتاد األوربّي ومؤسّساته بغرض االحتماء من هتديد 
بني الدول األوربّية يكاد يصل إىل حدّ الوحدة  رب سياسيّ، ميكن القول أنّ خطابات أمننة األخرية جنحت يف حتقيق تقا5اهلجرة

من جهةٍ، تقوية عراقيل الدخول إىل االحتاد األوربّي والردع املتنامي للهجرة غري الشرعيّة باالنطواء داخل : حول موقفني أساسيّني
. املرتبطة هبا لبلدان األصل والعبورحدودٍ حمروسةٍ أكثر؛ ومن جهةٍ أخرى، حتميل مسؤوليّة مواجهة اهلجرة واإلشكاليات 

، وهو ما انعكس على اتفاق الشراكة 6"تتّفق كي تنغلق على نفسها وترتك دول اجلنوب فيما بينها"الدول األوربّية  إنّباختصار، ف
   .مع اجلزائر جبالء

وهي مشروطيّة مستوحاةٌ (ئريّ اجلزا-بقدر ما يعبّر إدراج مشروطيّةٍ جديدةٍ متعلّقةٍ باهلجرة ضمن اتفاق الشراكة األورو
عن السأم األوربّي من تراخي اجلزائر يف تعاملها مع اهلجرة ) من الرتسانة القانونيّة األوربّية املتعلّقة باهلجرة واهلجرة السريّة

ألوربّي من املسؤولية واملهاجرين السريّني، والرغبة يف سلوك أكثر فعّاليّةٍ وصرامةٍ منها، بقدر ما يعكس أيضًا تنصّل دول االحتاد ا
فتحت غطاء الشراكة، التنمية، دعم اإلصالحات االقتصاديّة، الدعم  .وحبثها عمّا خيلّصها من مشكلةٍ تكاد تكون مزمنةً

االحتاد األوربّي إىل ، يسعى )منه 82مبصطلحات ديباجة اتفاق الشراكة واملادة (املؤسّساتيّ ودعم ترقية دولة احلقّ يف اجلزائر 
وقد بارك االحتاد . ياسةٍ ردعيّةٍ للهجرة إىل اجلزائر تسري هبا بعيدًا حنو سياسة جتريم وعقاب وليس سياسة محايةٍتصدير س

، معتربًا أنّ ذلك يدخل ضمن 7م هتريب املهاجرينالذي جيرّ 2009فيفري  25خ يف املؤرّ 01-09األوربّي القانون اجلزائريّ رقم 
                                                 

1 Charles Zorgbibe, op.cit, pp.124-125. 
  :وذلك عرب أربع طرق أساسية" املرتبطة بشدة باللجوء واهلجرة[...] يف اجملاالت "إىل إعداد سياسة أوربية مشرتكة  )Les Jalons de Tampere(ركائز تامبري  سعت 2

 ؛)األبعاد السياسية، حقوق اإلنسان، والتنمية(مقاربة شاملة للهجرة الشراكة مع البلدان األصلية للمهاجرين وبلدان العبور عرب  - 

مع احلفاظ على مبدأ " التطبيق املندمج والشامل التفاقية جينيف"و" االحرتام املطلق لطاليب اللجوء"تأسس على ) إجراءات مشرتكة ووضعية موحدة(نظام جلوء مشرتك  - 
 عدم املنع؛ 

 عيني وسياسة أكثر حيوية فيما يتعلق باالندماج كي تقرتب حقوق رعايا الدول األجنبية أكثر ما ميكن من حقوق املواطنني األصليني؛التعامل العادل مع املهاجرين الشر - 

مراقبة فعالة واالستغالل االقتصادي للمهاجرين، ) خاصة األطفال والنساء(عقوبات مشددة على استغالل البشر : تسيري تدفقات اهلجرة عرب مكافحة اهلرة غري الشرعية - 
 : يف. للحدود اخلارجية لالحتاد األوربي ومساعدة البلدان األصلية للمهاجرين ودول العبور على إعادة املهاجرين

Delphine Perrin, art.cit, p.119. 
3 Ibid,  
4 Ibid, p.120. 

  : يف) Delphine Perrin( املفصلة لدالفني بريانطالع الدراسة ، بأنواعه اللجوءإزاء اهلجرة و ةللمزيد حول السياسة القانونية األوربي 5
Ibid, pp.120-133. 
6 Ibid, p.120.  

أحسن بوسقيعة، قانون  :أنظر). 41مكرر  303إىل املادة  30مكرر  303من املادة (من الفصل األول من الباب الثاني من قانون العقوبات اجلزائري ) 2مكرر(القسم اخلامس  7
 .2010-2009العقوبات يف ضوء املمارسات القضائية، اجلزائر، منشورات بريتي، طبعة 



 

إىل مضاعفة جهود مكافحة ) ودول املغرب العربي جمتمعةً(الصحراوية واملتوسّطية داعيًا اجلزائر جهود تقوية الرقابة على احلدود 
  . 1نية عرب مزيدٍ من إجراءات حجز، معاقبة وطرد املهاجرين السريّاهلجرة غري الشرعيّ

للجزائر لظاهرةٍ ليست ــ كغريها من هذا السلوك من االحتاد األوربّي فيه إنكارٌ تامٌّ للطبيعة املعقّدة لظاهرة اهلجرة وحتميلٌ 
وقد ال خيتلف موقف اجلزائر هنا عن موقف املغرب األقصى الذي عبّر باسم مجيع الدول . الدول املغاربية ــ مسؤولةً عنها مبفردها

ة واالجتماعيّة لتسيري استعداده لتحمّل مسؤولية قوّة اجلذب األوربّية وال لتحمّل التكلفة االقتصاديّة، السياسيّ"املغاربيّة عن عدم 
هذا التحليل يقودنا إىل القول بأنــّنا انتقلنا من استثمّار اخلربة األمنيّة اليت تفرتض وجود شريكٍ  إنّ. 2"املهاجرين غري الشرعيني

وينطبق هذا . 3عجزائريّ مساو للطرف األوربّي إىل جمرّد مناولةٍ لصاحل السياسة األوربّية تنزل باجلزائر إىل مصافٍ أدنى ودور تاب
التحليل أيضًا على الشروط اجلديدة األخرى املدرجة يف موادّ الفصل الثامن واهلادفة إىل التصدّي لإلرهاب وعوامل الالأمن األخرى 

أوربيّ مشرتكٍ -، فإن كانت تلك الشروط تدلّ نظريا عن انشغال جزائريّ)اجلرمية املنظّمة، تبييض األموال واالجتار باملخدّرات(
ها يف إنــّف هبدف إقامة تعاون ثنائيّ يفضي إىل القضاء على اآلثار السلبيّة لتلك األخطار على أمنيهما، أو على األقلّ احلدّ منها،

ال حتيد عن القاعدة اليت تعمل وفقها أوربّا على تسخري دول الضفّة اجلنوبيّة ــ واملغاربيّة خصوصًا ــ ملواجهة املهدّدات  الواقع
  . وكأنــّها جمربةٌ على حتقيق أمن دول مشال املتوسّط لألمن األوربّي بتطبيق مبادئ احلكم الراشد اليت ميليها األوربّيون،اجلديدة 

خالصة ما سبق أنّ االحتاد األوربّي دوالً ومؤسّساتٍ، أصيب بنوع من اليأس من القضاء على مسبّبات اهلجرة وعوامل 
ه باالجراءات اليت إنــّمن هذه املهمّة، و 4"استقال"تنمويّ، مثلما ادّعاه يف مسار برشلونة، فـ- الال أمن األخرى عرب مدخل اقتصاديّ

) باعتبارها املنفذ األساسيّ للمهاجرين حنوه(يتّبعها حيال اهلجرة بنوعيها ويعمل على تصديرها إىل اجلزائر والدول املغاربيّة األخرى 
واحدٍ، مديرًا ظهره العتبارات التضامن والشراكة اليت يفرتض أنــّها تشكّل القاعدة  يسري حنو نسف كلّ شعور باالنتماء إىل فضاءٍ

مثل هذه الطريقة يف التعامل . اليت تتأسّس عليها عمليّة برشلونة واتفاقات الشراكة املربمة مع دول الضفّة اجلنوبية مبا فيها اجلزائر
يّة اليت يبنيها االحتاد األوربّي مع دول الضفّة اجلنوبية وعلى مصداقية أيّ مبادرةٍ ستؤثّر بالتأكيد سلبًا على مصداقية العالقات الثنائ

  .حلدّ اآلن أحسن برهانٍ على هذا" االحتاد من أجل املتوسّط"ما أصاب مشروع  إنّمتوسّطيّةٍ قد يطلقها يف املستقبل، و
  ر املوقف اجلزائري من السياسة األوربّية للجوارتطوّ:لثاملطلب الثا

ق فيها أهدافه، اقرتحت أوربّا سياسةً جريئةً جديدةً حماولةً بعد مُضِيّ عشر سنواتٍ تقريبًا على مسار برشلونة مل حيقّ
أوسع ال يقتصر  ة ضمن فضاءٍ جيوسياسيّإحياء الشراكة مع الدول املتوسّطية وإعطائها نفسًا جديدًا، لكن بإدراجها هذه املرّ

اقرتح  لتحقيق هذا اهلدف، ولتقوية للعالقات بينه وبني شركائه، ).06أنظر امللحق رقم(قط على الدول املشاطئة للمتوسّط ف
السياسة "خيارًا اسرتاجتيا جديدًا على شركائه يف الشرق واجلنوب محل اسم  2004ةٍ منه خالل سنة مببادرةٍ فرديّ االحتاد األوربّي
  . 5ة هباةً قبل اقرتاحها على الدول املعنيّ، اليت تبنّاها اجمللس األوربّي سن"األوربّية للجوار

                                                 
1 Delphine Perrin, art.cit, p.135. 
2 Ibid. 
3 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.58. 
4 Delphine Perrin, art.cit, p.137. 
5  Commission des communauté Européenne, «Politique européenne de voisinage: Document d’orientation», Bruxelles, 
Commission des communauté Européenne, 2004, p.02. 



 

اليت اقرتحها ) Romano Prodi(ة األوربّية السابق رومانو برودي أصوهلا يف مبادرة رئيس املفوّضيّ جتد هذه السياسة
بيالروسيا،  أوكرانيا،(عة بريا وحبريًا أوربّا املوسّ حتدّ الدول اليت ليس فقط على الدول املتوسّطية، بل على كلّ 2002سنة 

وتقوم هذه ). زائد ليبيا وباستثناء تركيا 1مولدافيا، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا وكل الدول املعنية بالشراكة األورومتوسّطية
اليت تسمح  2"املؤسّسات شيء إالّ كلّ"خمتصر يف الصيغة الشهرية لربودي " فلسفة اجلوار"السياسة على تعاون شامل مستوحى من 

 .ةٍ جديدةٍ للمناطق الرئيسة الشريكة لالحتادة مع الدول السابقة ورسم هرميّطٍ جديدٍ لعالقاته التفضيليّوربّي بإقامة خمطّلالحتاد األ
، 3دول جديدةٍ 10ضاما إليه  2004وال ميكن الفصل بني القفزة الكبرية اليت أجراها االحتاد األوربّي بتوسّعه يف مطلع شهر ماي 

أصبح لدينا اليوم "اجلديدة اليت اقرتحها، ألنّ توسع االحتاد األوربّي اجنرّ عنه منطقيا توسّع حدوده اخلارجيّة، وبني االسرتاتيجية 
وضعه أيضًا أمام  إنــّهقد منح فرصًا ومكاسبًا جديدةً لالحتاد، ف 2004وإن كان توسّع . 4"جريانٌ جددٌ واقرتبنا أكثر من القدماء

لذا جاءت سياسة اجلوار استجابةً لتلك الرهانات، ولكن أيضًا لدعم جهود حتقيق األهداف املسطّرة حتدّياتٍ ورهاناتٍ جديدةٍ، 
  .2003يف االسرتاتيجيّة األوربّية لألمن املوضوعة سنة 

ةٍ مع البلدان اجملاورة له يف الشرق عالقات تفضيليّ تطوير: ضيته، يصبو االحتاد األوربّي من تلك السياسة إىلحسب مفوّ
مع الشركاء مبا حيقّق  2004تقاسم مكاسب توسيع ؛ )Autodifférenciation(نوب حسب قاعدة التمايز الذاتي واجل

وميكن اعتبار أنّ  .5وتأسيس فضاءٍ للرخاء وحسن اجلوار قائم على قيم االحتاد ومعايريه استقرار وأمن مجيع الشعوب املعنيّة
مل  والذي ،بالشرخ اجلديد احلاصل بينه وبني ختومه الشرقي واجلنوبياألوربّي وعي العلى  اواضحًإطالق سياسة اجلوار دليالً 

، لذا أكّدت املفوّضيّة أنّ واحدًا من املقاصد األساسيّة 6بعد مرور حوايل عقد على انطالقه ن مسار برشلونة من منعهيتمكّ
ريانه ومنحهم إمكانيّة املشاركة يف نشاطاتٍ عديدةٍ لسياسة اجلوار هو حتاشي تصدّعاتٍ جديدةٍ بني االحتاد األوربّي املوسّع وج

  .لالحتاد يف إطار تعاونٍ سياسيٍ، أمينٍ، اقتصاديٍ وثقايفٍ معزّزٍ، وهو ما يؤكّد أنّ البعد املتوسّطيّ حاضرٌ بقوّةٍ يف سياسة اجلوار

كائه من أجل حتديد جمموعةٍ من أمّا املنهج املقرتح لتحقيق األهداف السابقة فهو التعاون بني االحتاد األوربّي وشر
) Plans d’actions(وتدمج هذه األولويّات يف خمطّطات العمل . األولويّات اليت يؤّدي حتقّقها إىل تقريب هذه الدول من االحتاد

السياسيّ واإلصالح، احلوار : املتبناة بصيغةٍ مشرتكةٍ من الطرفني، واليت تغطّي بعض اجملاالت املفتاحيّة اليت تستوجب جمهودًا خاصا
العدالة والشؤون الداخليّة، التجارة وإجراءات حتضري الشركاء للمشاركة الفعّالة يف السوق الداخلي لالحتاد، الطاقة، النقل، البيئة، 

ف وتعترب خمطّطات العمل نقطة االختال. 7جمتمع املعلومات، البحث واإلبداع، السياسات االجتماعيّة والعالقات بني اجلماعات
ذ أخها تإنــّ، فمشرتكةٍ تبنى وفق قاعدةٍهذه املخطّطات وإن كانت . األساسيّة بني السياسة األوربّية للجوار ومسار برشلونة

وتتناسب وترية الدعم املايل . برتاتبيّةٍ هرميّةٍ األهداف اليت يطمح إىل حتقيقها دحتدّوجار  بلدٍ ة لكلّة الوطنيّصوصيّاخلباحلسبان 

                                                 
  . ، املغرب، مصر، األقاليم الفلسطينية، إسرائيل، األردن، لبنان وسورياساجلزائر، تون 1

2 Lionel Urdy, art.cit, p.60. 
 .لوفينيا، قربص ومالطااجملر، سبولونيا،  ،سلوفاكيا ،إيستونيا، ليتونيا، ليتوانيا، مجهورية التشيك 3

4 Commission des communauté Européenne, art.cit, p.02. 
5 Ibid, p.03. 

أن سياسة اجلوار لن  2004ت منذ ماي أكّداألوربية أن سياسة اجلوار ستدعم خمتلف أشكال التعاون اإلقليمي وما دون اإلقليمي املوجودة، لذا  فوّضيةت املأكّدومنذ وضعها،  6
  . ي مع كل شركائهحتل حمل مسار برشلونة ولكنها ستنفذ يف إطاره وعرب اتفاقات الشراكة اليت أبرمها االحتاد األورب

7 Commission des communauté Européenne, art.cit, p.03. 



 

يف هذا اخلصوص، يوعز إىل كلّ بلد حتديد اجملاالت ذات . رية إجناز األهداف االسرتاتيجية احملدّدة من كلّ بلدٍ شريكٍطرديًا مع وت
ق األولويّة واملستَحِقّة للدعم املايل األوربّي، واليت ميكن أن تقود إىل حتقيق أهداف اسرتاتيجيّةٍ على املديني القريب واملتوسّط وف

  .1وَمُ التقدّمات احملقّقة يف كلّ بلدٍ من طرف جلان الشراكة واللجان التقنيّة الفرعيّةوتُقَ. أجندةٍ واضحةٍ
  : 2ولتحقيق هذا، يقرتح االحتاد األوربّي على جريانه

 مشاركـةً لبعض الدول يف بعــض جمـاالت الســوق الــداخــليّة لالحتــاد األوربّي؛ -

 والتشريعيّة اليت اعتبــرت كأولويـّـةٍ اسرتاتيجيـّـةٍ؛تقريب البنى والبيئات القانونيّة  -

 ة؛بإبرام وتنفيذ اتفاقاتٍ خاصّةٍ مع الدول املعنيّ إقامة عالقاتٍ جتاريّةٍ تفضيليّةٍ -

فيما يتعلّق بتنقّل األشخاص، وكما أعلنته املفوّضة املكلّفة بالعالقات اخلارجيّة وسياسة اجلوار يف املفوّضية األوربّية  -
تشجّع السياسة اجلديدة دول االحتاد على تسهيل منح  ،)Benita Ferrero Waldner(ا فرييرو والدنر بينيت

وقد عُلّقت يف بداية . 3التأشريات، وذلك عرب نظام حركةٍ جديدٍ يوضع حيّز التطبيق يسمح بفتح أفضل للحدود
 . 4األوربّي للهجرة لكنّ ذلك مل حيدثسياسة االحتاد  لتحقيق بعض التقدّمات يف األمر آمال على سياسة اجلوار

يف مقابل هذا، واضحٌ أنّ املشروطيّة قد متّ تشديدها يف السياسة األوربّية للجوار مقارنةً مبسار برشلونة وفقًا لقاعدة 
فيزيّ يدعو ، واعتمادًا على أسلوب حت5"تشبّهوا بنا دون أن تنتموا إلينا: نطلب منكم أن تكونوا مثلنا، معنا، ولكن ليس عندنا"

. 6األوربّيون من خالله شركاءهم إىل االقرتاب من ممارساهتم يف مواضيع حمدّدةٍ مقابل أن مينحوهم تعاونًا أكثر وبوسائل ماليّةٍ أكرب
ألوربّية، فمن مقاربةٍ أوربيّةٍ، ال ميكن إقامة عالقاتٍ تفضيليّةٍ مع دول اجلوار دون التزام متبادل بقيم مشرتكةٍ مستوحاةٍ من التجربة ا

، ترقية عالقات حسن اجلوار ومبادئ اقتصاد )وباألخصّ حقوق األقليّات(كقيم دولة احلقّ، احلكم الراشد، احرتام حقوق االنسان 
إالّ أنّ نقطة االختالف األساسيّة بني خمطّطات العمل اخلاصّة بسياسة اجلوار واتفاقات الشراكة املربمة . السوق والتنمية املستدامة

أوّالً، إلتزام البلدان الشريكة مبا يتماشى : واليت تقتضي" املشروطيّة اجلديدة"ر عملية برشلونة هي إضافة ما يعرف بـيف إطا
، خاصّةً ما تعلّق مبكافحة اإلرهاب PESC(7(والتوجّهات األساسيّة للسياسة اخلارجيّة واألمنيّة املشرتكة لالحتاد األوربّي 

اليت متّ الرتكيز عليها باخلصوص يف " العدالة والشؤون الداخليّة"اإللتزام باملعايري اخلاصّة بـ: ثانيًاوانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ 
؛ وثالثًا وأخريًا، االلتزام باحرتام القانون الدويل وجمهودات تسوية وحلّ النزاعات 8خمطّطات العمل مع دول الضفّة اجلنوبيّة للمتوسّط

عبّرت جبالءٍ عن اهلواجس األمنيّة األوربّية اليت  ننا القول أنّ السياسة األوربّية للجواروفق هذه الشروط، ميك. 9الدوليّة
يف اجلنوب والشرق " اآلخر"متوسّطية ــ ليست إالّ طريقةً يف بناء -وأنــّها ــ على غرار الشراكة األورو 09/2001استحكمت بعد 

                                                 
1 Lionel Urdy, art.cit, p.64. 
2Isabel Schäfer, «The EU’s Mediterranean policy: competing framework, actors and dynamics from above», in: Isabel 
Schäfer and Jean-Robert Henry (eds), Mediterranean policies from above and below, Munich, Nomos, 2009, pp.203-204. 
3  Faycal Metaoui, «Politique européenne de voisinage: Alger exprime son refus», El Watan (Quotidien Algérien), 
04/11/2007, p.03. 
4 Lionel Urdy, art.cit, p.64. 
5 Jean-Robert Henry, art.cit, p.15. 
6 Lionel Urdy, art.cit, p.64. 
7 PESC: Politique Etrangère et de Sécurité Commune. 
8 Lionel Urdy, art.cit, p.64. 
9 Commission des communauté Européenne, art.cit, p.03. 



 

حمكومٌ عليها بتحمّل عواقب ) كما يسميها األوربّيون" (الشريكة"دول اجلنوب ، وكأنّ 1األوربّية" األنا"والتعامل معه كامتدادٍ لـ
   .جوارها اجلغرايفّ مع أوربّا بتبين السياسات اليت توضع وتقرّر يف بروكسل دون أن تشارك يف إعدادها

ة ز بلخادم وزير اخلارجيّوقد اعترب عبد العزي. يف بداية األمر الرتحيب من قبل اجلزائرالسياسة األوربّية للجوار  مل تلق
ل نظرةً مشرتكةً ملستقبل العالقات بني دول االحتاد األوربّي ودول أنّ السياسة األوربّية للجوار ال تشكّ"اجلزائري وقت اإلعالن عنها 

 بن عطاء اهلل ر حليموضمن املقاربة نفسها، عبّ .2"التعامل معنا كجريان جددٍ حنن نرفض أن يتمّ[...] الضفّة اجلنوبية للمتوسّط 
م من طرف املنظّ" تقوية السياسة األوربّية للجوار"يف مداخلته اليت ألقاها يف اجتماع  )سفري احلكومة اجلزائرية لدى بروكسل(

، أنّ اجلزائر ترفض أن يوضع مبدأ 3ة هبذه السياسةوالذي دعيت إليه الدول املعنيّ، 2007املفوّضية األوربّية بربوكسل يف سبتمرب 
س عليها سياسة اجلوار ــ على مقاس االحتاد ة اليت تتأسّــ الذي يعترب واحدًا من املبادئ احملوريّ"  Appropriationءمةاملال"

وكانت اجلزائر الدولة الوحيدة . 4ة بالسياسة اجلديدة أيضًا يف حتديدهمن طرفه، بل جيب إشراك الدول املعنيّ األوربّي وبقرار فرديّ
ة األوربّية اجلديدة، والصريح هلذه االسرتاتيجيّ رت عن رفضها الرمسيّوسّط املستهدفة هبذه السياسة اليت عبّمن بني دول جنوب املت

لتان اعتماد تان مل تقبال ومل ترفضا مفضّة باالخنراط فيها باستثناء سوريا وليبيا اللّة املتوسّط اجلنوبيّدول ضفّ يف وقت قبلت كلّ
  ".Wait and seeننتظر ثمّ نرى "سياسة 

د توقيعها التفاق د األطراف جديدٍ مبجرّمتعدّ ة عن اندهاشها من إطالق إطار أوربيّرت احلكومة اجلزائريّوقد عبّ
وأكّدت احلكومة . لتطبيق هذا االتفاق األخري ولتحقيق أهدافه" إعطاء الوقت"لةً ، مفضّ)2002( 5الشراكة مع االحتاد األوربّي

ل تركيز جهودها تفضّ اململكة البلجيكية يف مداخلته اليت ألقاها يف االجتماع املذكور أعاله، أنّها اجلزائرية على لسان سفريها لدى
ة اليت تواجهها يف جماالت الصناعة، الزراعة، اخلدمات وغريها من اجملاالت الناجتة عن تأثريات تطبيق على املشكالت الداخليّ

رت عن عدم استعدادها العتماد ميكانيزماتٍ ه حنو مبادراتٍ أخرى، كما عبّجاتفاق الشراكة مع االحتاد األوربّي، على أن تتّ
ع مع االحتاد األوربّي، السيما أنّ اتفاق الشراكة املوقّ حملّ ل أو حتلّجديدةٍ للشراكة، كتلك املقرتحة يف سياسة اجلوار، قد تعطّ

. 6"ةات الوطنيّاألولويّ نــّه يستجيب إىل مبدإ التمايز ويبلور كلّإ. إمكانيات التقارب والتعاون مع االحتاد األوربّي حيفظ كلّ"األخري 
ة برشلونة يف إطار عمليّ 2002سنة  عته مع االحتاد األوربّيفمن وجهة نظر اجلزائر، تلتقي أهداف وشروط اتفاق الشراكة الذي وقّ

 ، فكلّ)العدالة والشؤون الداخلية(منها يف جوانب كثريةٍ منها مع مضمون سياسة اجلوار، حتّى فيما خيص الشروط اجلديدة 
ق مبواضيع حقوق اإلنسان، ة واحلكم الراشد، تعزيز احلوار مع االحتاد األوربّي فيما يتعلّتقوية الدميقراطيّ أهداف االستقرار والرفاه،

يف عقد الشراكة، لذا ارتأت اجلزائر واالتفاق عليها  النصّ ة واألمن وغريها من األهداف، متّترقية التعاون يف جماالت العدالة، احلريّ
  .ك مبكاسب مسار برشلونة ومعاجلة نقاط ضعفه أفضل من االجتاه حنو مسارات شراكةٍ جديدةٍأنّ األفضل هو التمسّ

                                                 
1Thomas Lacroix, art.cit, p.103. 
2 Cité par: Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», in: Isabel Schäfer and Jean-Robert Henry (eds), op.cit, 
p.283. 

سفريها وزير خارجية اجلزائر، لكن، وحبكم رفضها للسياسة األوربية للجوار، مل توفد اجلزائر وزير خارجيتها وشاركت كعضو مالحظ مفوّضةً هذا االجتماع يف األصل إىل دعي  3
 .لدى بروكسل للتعبري عن موقفها

4 Fayçal Metaoui, art.cit, p.03. 
5 Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.285. 
6 Faycal Metaoui, art.cit, p.03. 



 

أنّ اجلزائر ختوّفت  األوّل،: للسياسة األوربّية للجوار هي إنطالقًا من التحليل السابق، نستنتج أنّ أسباب الرفض اجلزائريّ
املشاركة يف برنامج طموح وواسع، كربنامج سياسة اجلوار، مل تشارك يف إعداده، وَوُضِعَ على مقاس الدول األوربّية ومبا يتوافق من 

يتناسب مع  يعمل وفق منطق ال العرض األوربّي اجلديد ومصاحلها ومل يراع وجهة نظر الدول املتلقّية؛ الثاني، وهو مرتبط باألوّل، أنّ
؛ الثالث، أنّ تأخّر اجلزائر يف توقيع اتفاق 1ويتناقض مع مشروع اندماج الدول املغاربية اجلزائر على املستوى اإلقليميّطموحات 

كما سنرى الحقًا، أدّى إىل شبه تطابق بني شروطه وأهدافه  )سبع سنواتٍ بعد إعالن برشلونة(الشراكة مع االحتاد األوربّي 
إضافةٍ  ة عمل وكذا عدم التماس أيّكان ختوّف الطرف اجلزائري من الوقوع يف ازدواجيّ وشروط وأهداف سياسة اجلوار، لذا

جديدةٍ أو مكسب ميكن أن يُجنى مقارنةً مبا متّ االتفاق عليه يف عقد الشراكة؛ اخلامس، أنّ استمرار التحفّظ األوربّي على حرّية 
وصفةً قدميةً يف "قناعةً لدى اجلزائريني بأنّ سياسة اجلوار لن تكون إالّ  تنقّل األشخاص، مثلما كان احلال يف مسار برشلونة، كَوَّنَ

تنقّل  ونشري هنا بأنّ املقاربة اجلزائرية املتعلّقة مبسألة حرية .ة برشلونة، ولن ختتلف حمتوياهتا عن حمتويات عملي2ّ"علبةٍ جديدة
مبا فيها منطقة التبادل (ا ال ميكن حتقيق ال أهداف الشراكة األشخاص فيها إصرارٌ على اعتبار هذه احلرّية ركيزةً أساسيةً دوهن

  .3متوسّطية-وال التقارب اإلنساني واالجتماعي بني شعوب الضفّتني، مثلما تصبو إليه الشراكة األورو) احلرّ
ويبدو أنّ . املوافقة من املمانعة إىل مفاجئةٍ بطريقةٍ 2008مل يدم رفض اجلزائر طويالً، وسرعان ما تغيّر موقفها سنة 

ة جمال الطاقة وما تعلّق به من إنشاء طرق إمدادٍ وربطٍ جديدةٍ ضمن سياسة اجلوار مل يكن ليدع دول االحتاد األوربّي حموريّ
). ثالث مموّن بالغاز ألوربّا(ومؤسّساته ترتك اجلزائر خارج هذه السياسة حبكم دورها األساسي يف األمن الطاقوي األوربّي 

ف أنّ االحتاد األوربّي يتطلّع من خالل سياسة اجلوار إىل محاية أكرب ألمنه الطاقوي عرب الربط بني مصادر الطاقة يف مشال ومعرو
إفريقيا، الشرق األوسط، آسيا وأوربّا ضمن سوق طاقويّةٍ مندجمةٍ تستجيب ــ حسبه ــ لتطلّعات الدول املنتجة، املستهلكة ودول 

تان هبذه السياسة، ومع توقيع والنرويـج ــ املموّالن األساسيّان ألوربّا بالطاقة قبل اجلزائر ــ غري معنيّ ومبا أنّ روسيا. 4العبور
ات يف جمال الطاقة مع االحتاد األوربّي، فقد تركّزت اجلهود األوربّية بصفةٍ كبريةٍ على اجلزائر أوكرانيا، أذربيجان واملغرب على اتفاقيّ

واستطاعت الضغوط األوربّية أن حتقّق غرضها وغيّرت موقف . إلقناعها باالخنراط يف املبادرة اجلديدةــ وبدرجةٍ أقلّ مصر ــ 
باجلزائر ــ على غرار الدول األخرى املنخرطة يف  وإن كان مل يتم بعد إقرار خمطّط عمل خاصّ. اجلزائر من الرفض إىل القبول

  . ودةً ومل يبق إال حتديد حماور التعاون ذات األولويةسياسة اجلوار ــ فإنّ اإلرادة السياسيّة أصبحت موج
 Christiane(هذا التحوّل يف املوقف اجلزائري، بالرغم من أنّ العرض األوربّي مل يتغيّر على حدّ تعبري كريستيان هومهان 

Hohmann) ( الطرف األوربّي وعدم  ، اليت أكّدت عدم حدوث أيّ تغيّر يف موقف)بينيتا فرييرو والدنرالناطقة الرمسية باسم
جاء هذا الردّ من طرف الناطقة . 20045هو نفسه الذي قُدّم هلا سنة  العرض بالنسبة للجزائر تقديم أيّ تنازالت من قبله، وأنّ

الرمسية باسم املكلّفة بسياسة اجلوار األوربّية يف وقتٍ حامت الشّكوك حول حدوث مساومةٍ بني الطرفني، السيما فيما يتعلّق 
غموض ويف ظلّ ال. اإلصالح االقتصادي، السياسات التجارية، الطاقة، وخصوصًا، حرّية تنقّل األشخاص: مبواضيع اخلالف بينهما

                                                 
1 Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.283. 

  : عن. سياسة اجلوار عند إطالقها يف سنواهتا األوىلهبا هذه العبارة لألستاذ بشارة خضر وصف  2
Samira Imadalou, «L’Algérie approuve la politique européenne de voisinage», La Tribune (Quotidien Algérien), 20 Avril 
2008, p.05. 
3 Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284. 
4 Faycal Metaoui, art.cit, p.03. 
5 Samira Imadalou, art.cit, p.05. 



 

أوربّا قدّمت  إمّا أنّ: الذي ميّز أسباب تغيري اجلزائر ملوقف الرفض الذي عبّرت عنه رمسيا وبصراحةٍ، ميكن استقراء احتمالني
ق مبلف اهلجرة والتزمت ــ على األقل ــ بتسهيل عملية منح التأشريات لرعاياها، وهي القضية اليت طاملا تنازالتٍ للجزائر فيما يتعلّ

مل يتغيّر ومل تُقدّم أيّ تنازالتٍ أوربّيةٍ، وهو ما  هومهان ــالعرض األوربّي ــ كما صرّحت   النقاشات بني الطرفني؛ وإمّا أنّأدرجت يف
وال نبالغ . ةة وليس للتفكري واحلسابات االسرتاتيجيّلإلرادة السياسيّ اجلزائريّ إىل القول بأنــّه مرّةً أخرى خيضع القرار اخلارجيّ يقودنا

أوّهلما هو استمرار سياسة التشدّد يف منح التأشريات : رينإن قلنا بأنّ التحليل األخري هو األقرب إىل الواقع انطالقًا من مؤشّ
ة تنقّل األشخاص؛ ثانيهما، أنّ السلطات يف اجلزائر معروفٌ عنها الغموض واالبتعاد عن ني وعدم حتقيق تقدّم يف ملف حريّللجزائريّ
يف اجلزائر مثلما حدث مع اتفاق " عرفٍ سياسي"اعة القرار اخلارجي، وأنّ التأخّر يف إبداء املواقف أصبح شبه ة يف صنالشفافيّ

  .2008الشراكة مع االحتاد األوربّي يف النصف الثاني من التسعينيات ومع مشروع االحتاد من أجل املتوسّط سنة 
ملوقف مشاركة اجلزائر فيه دامت أكثر من سنةٍ، أي منذ اقرتاح بالنسبة هلذا األخري، فقد سادت حالة طويلة من الرتقّب 

انتظر فيه اجلميع الذي وقت الويف . 2008جويلية  13إىل غاية أيام قليلةٍ قبل انعقاد مؤمتر باريس يف  2007ساركوزي للمشروع يف 
هلا يف ) François Fillon(فرانسوا فييون رئيس احلكومة الفرنسي  زيارةيف مؤمتر باريس أو ال خالل اجلزائر  هل ستشاركمعرفة 

مدّد الرئيس اجلزائري بوتفليقة من حالة الرتقّب ورفض اإلدالء مبوقف ا إلقناع اجلزائر، يصًواليت جاءت خصّ، 2008أواخر جوان 
ثيثة اليت مل تتوقّف منذ ة احلهذا الغموض يف موقف اجلزائر ــ كما قلنا منذ قليل ــ رغم اجلهود الفرنسيّ. اجلزائر خالل تلك الزيارة
بناء "، واليت حاول فيها تعبئة نظريه اجلزائري لصاحل مشروعه داعيًا إيّاه إىل 2007ة للجزائر يف ديسمرب زيارة ساركوزي الرمسيّ

ى الصداقة مثلما عرضت فرنسا قدميًا على أملانيا بناء احتاد أوربّا عل[...] اجلزائرية - االحتاد املتوسّطي على الصداقة الفرنسية
  . 1"أملانية-الفرانكو

واحتمال أن يقودها إىل تطبيع غري " غموض"يف البداية بسبب ما غشيه من  كان حتفّظ اجلزائر على املشروع الفرنسيّ
، وبعدما 2008جويلية  13لكن، وبعدما انضمّت اجلزائر إىل املشروع ومشاركتها يف مؤمتره التأسيسي يف . مباشر مع إسرائيل

ة ة األمنيّاالحتاد األوربّي مشروع ساركوزي، طالبت اجلزائر األوربّيني بإحلاح بإدراج قضايا انشغاهلا وانشغال دول الضفّة اجلنوبيّتبنّى 
رجة األوىل هنا هو قضايا انتقال األشخاص وتسوية النزاعني ة، واملقصود بالدّضمن برنامج عمل املشروع يف سلّته األمنيّ

" شنغن متوسّطية"فيما يتعلّق باملسألة األوىل، ناظرت اجلزائر من أجل إقامة . الصحراوي- واملغربياإلسرائيلي -الفلسطيين
. 20082متوسّطي، وفق طرح ميسوم صبيح سفري اجلزائر لدى باريس يف مارس -لتنقّل األشخاص ضمن اجملال األورو ةٍوأفضليّ

اعان السابقان، فقد أكّدت اجلزائر على أنــّها تشكّل شرطًا مسبقًا أمّا فيما خيصّ تسوية النزاعات يف املتوسّط، وباألخصّ النز
على حدّ تعبري الرئيس اجلزائري " أنــّه ال ميكن تصوّر متوسّطٍ هادئ دون وضع هناية ملأساة الشعب الفلسطيين"لنجاح املشروع، و
 01/2009ومستهلّ  12/2008وقد أكّد العدوان اإلسرائيلي على غزة يف أواخر . 04/12/20073يف  أمام نظريه الفرنسي

                                                 
1 Cité par: Aomar Baghzouz, «Du processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée: regards croisés sur les relations 
euro-maghrébines», art.cit, p.533. 

  : عن". ملاذا القيام به وكيف؟: توسّطاالحتاد من األجل امل"يف مداخلة ألقاها يف ندوة نظمت حول موضوع  2
Ibid, p.534 
3 Cité par: Ibid, p.534. 



 

اإلسرائيلي لالحتاد من أجل -صواب الطرح اجلزائري من جهةٍ، والعرقلة اليت تشكّلها وستشكّلها عدم تسوية الصراع الفلسطيين
  .املبحث القادم ــ من جهةٍ أخرىكما سنرى يف  املتوسّط ــ على غرار عملية برشلونة واألطر التعاونية األخرى

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  األوربّياملقرتحة خارج إطار االحتاد  األوربّية ضمن احلوارات والرتتيبات األمنيةاجلزائر  :بحث الثالثامل

سبقت بعض املبادرات األمنيّة األوربّية املوجهّة حنو املتوسّط مسار برشلونة يف نشأهتا، لكنّها، ومبجرد تأسيسه سنة 
مكمّلةٍ له بغرض تسريع ديناميكيّته وإعطاء  تعمل كعلب أفكار لصاحله أو كوسائل ، ضمّت جهودها إىل جهوده وأصبحت1995



 

وقد شاركت اجلزائر يف كلّ هذه احلوارات والرتتيبات اليت تواكب إطالقها مع صعود االهتمام  .دفع أكرب حلركته يف اجملاالت األمنيّة
حناول إذن من خالل . اجلزائريّ بالدائرة املتوسّطية مستغلّةً إيّاها للدفاع عن مقاربتها وعقيدهتا حيال شواغلها األمنيّة املتوسّطية

  .ت ثمّ حتديد موقف، مكانة وتعامل اجلزائر معهاهذا املبحث تقديم عروضٍ موجزةٍ عن هذه احلوارا
  "5+5"جمموعة داخل احلـوار األمين  ضمن ينياجلزائرحمورية املوقع والدور  :لاملطلب األوّ

استقالل دول املغرب العربيّ أدّى إىل  مل حيدث أن توقفّت العالقات بني ضفّيت املتوسّط الغربيّ عرب التاريخ، صحيحٌ أنّ
احلمالت االستعمارية اليت شنّتها دول القوس الالتيين  تغيري بنيويّ يف الروابط السياسيّة، االقتصاديّة، اإلنسانيّة والثقافيّة الناشئة عن

وقد أعطت هذه العالقات دافعًا كبريًا  ،1ضدّ املغرب العربي، لكنّه أبدًا مل يؤدّ إىل انقطاعها) إسبانيا، فرنسا وإيطاليا(الثالثة 
فرنسيّة القرتاح إنشاء بنى إقليميّةٍ للتعاون واألمن بني الضفّتني الشماليّة واجلنوبيّة للمتوسّط الغربي، فضالً عن اجلهود الدبلوماسيّة ال

  . الواضحة منذ منتصف القرن السالف اليت سامهت كذلك يف حتقيق املقصد السابق
حني اقرتح  ،الغربي إىل مخسينيات القرن العشرين توسّطيت املاجلذور األوىل لفكرة إنشاء تعاون بني صفّد تعو تارخييا،

إزالة "بـ" روح قرطاجة"العودة إىل  1954 عام) Pierre Mendès France(رئيس احلكومة الفرنسي بيار منداس فرانس 
 ضفّيتبني " روابط التضامن االقتصادي واالنساني"ما إىل تقوية إنــّالعربي وي إىل استقالل دول املغرب لالستعمار ال تؤدّ" نةٍمتمعّ
 ةٍاستعماريّ ةٍيف واقع األمر من خلفيّ وإن كان هذا االقرتاح نابعٌ. 2عرب احلوار" ةٍإفريقيّ-فرانكو جمموعةٍ"، وملا ال، إنشاء توسّطامل

املبادئ اليت عرضها  إنّا، فعمومً األوربّيةة ويطرة الفرنسيّحتت السّممكن  يف اإلبقاء على دول املغرب العربي أطول وقتٍ ورغبةٍ
 François(وشهد وصول فرانسوا ميرتان . توسّطامل ضفّيتبني " اتعاونً"ى فيما بعد نات األوىل ملا أصبح يسمّلت املكوّشكّ

Mitterrand ( كها اركمجالني مفضّلني حلالغربي واملغرب العربي  توسّطعودة فرنسا إىل امل 1981إىل رأس السلطة سنة
دول  على أن يضمّ 1983سنة " توسّطجملس األمن والتعاون لغرب امل" ترمجت هذه العودة يف اقرتاحها تأسيس. اجليوسياسيّ
عم ومل يلق هذا االقرتاح الدّ. )اجلزائر، تونس واملغرب(ونظرياهتا يف املغرب العربي ) إسبانياوإيطاليا فرنسا، (الثالثة  القوس الالتيينّ

. 3اإلسرائيلي-جتاهله الصراع العربيدان مثل مالطا، يوغسالفيا وليبيا ومن طرف اجلزائر اليت عارضته بسبب استبعاده بعض البل
 القرتاح الفرنسيّومثلما أشرنا يف مطلب سابق، أنّ ا األوّل،: إال أنــّه بالتمعّن أكثر يف دوافع الرفض اجلزائري، ميكن أن نضيف سببني

ة فيه مُسْتَبْعَدَةً من حيّز اهتمام اجلزائر وأنّ اجلهد اإلقليميّ والدويلّ لألخرية كان مركّزًا على كانت الدائرة املتوسّطيّ أتى يف سياق
مع مشال احلفاظ على العالقات  بالرغم من أنّو ،الثاني .ة وعلى القضايا العامل ثالثية عمومًاة، اإلفريقيّة، العربيّالدوائر املغاربيّ

مثلما هو األمر كذلك بالنسبة لتونس واملغرب ودول الضفّة الشمالية للحوض (ة للجزائر السياسة اخلارجيّا يف كان ثابتًاملتوسّط 
ةٍ بنيوإنشاء  سّطتوأسسة العالقات يف غرب املمناسبًا مل الوقت مل يكن أنّ ، إالً أنــّها رأت4)الغربي يف عالقتها بالدول املغاربية

سوى   يكن قد مرّ عليهمل) 1962( استقالهلا وأنّ خاصّة )املغرب وتونس كذلك وسيادة(ةٍ من شأهنا احلدّ من سيادهتا إقليميّ
   .)1983( عند اإلعالن عن االقرتاح الفرنسيعشرون سنةً 

                                                 
1 Jean-Robert Henry, art.cit, p.08.  
2 Ibid, p.09. 

 .99عبد النور بن عنرت، مرجع سابق، ص 3
4 Jean-Robert Henry, art.cit, p.10. 



 

والذي مل تكن فرنسا ، 1989املقرتح سنة " توسّطمؤمتر األمن والتعاون يف امل"بعد فشل تأسيس على العموم، فإنــّه 
 يف لقاءٍ 1990أعيد إحياء املبادرة الفرنسية القدمية بروما عام  ة أواخر الثمّانينيات،، ومع تغيّر الظروف الدّولي1ّاله كثريً سةًمتحمّ

) موريتانيا، املغرب، اجلزائر، تونس وليبيا( بدول املغرب العربيّ) ، الربتغال يف غياب إسبانياإيطاليافرنسا، ( مجع دول القوس الالتيينّ
رت وقرّ، 2"للسلم والتعاون إىل منطقةٍ توسّطاملسامهة يف حتويل امل"ول بـحيث التزمت هذه الدّ ،وحبضور مالطا كعضو مالحظٍ

 )1991وبر بعد انضمام مالطا على إثر اجتماع اجلزائر العاصمة يف أكت" 5+5"اليت أصبحت " (5+4جمموعة "مبوجب ذلك إنشاء 
العديد من اجملاالت ــ مبا يف والتعاون  وارتشاور، احللل غري رمسيّمتعدّد األطراف و ذو بعدٍ حمدودٍ،كإطار  )06أنظر امللحق رقم(

وليس من املبالغة يف شيءٍ القول  .متوسّطلل لالستقرار واألمن يف احلوض الغربيّ بغرض تأسيس نواةٍاألمين ــ -فيها اجملال السياسي
أوّالً، : ، ودوهنا مل يكن من املمكن إنشاء هذه األخرية، نقول هذا لسببني5+5أنّ وزن اجلزائر كان كبريًا جدًا يف تأسيس جمموعة 

ة األربعة األخرى، وقد ليّيقابل ثقل فرنسا مقارنةً بدول الضفّة الشما املغرب العربيّ أنّ ثقل اجلزائر داخل هذه اجملموعة مقارنةً بدول
حَالَ  ومثلما .ملا تطوّرت هذه البنية وال هذه العالقةول ،5+5تشكيل جمموعة ل ةًأساسيّ ا وركيزةًحمورً شكّلت عالقة اجلزائر بفرنسا

دون  4)أملاني-الفرانكوعلى شاكلة النموذج ( 3"مصاحلةٍ"و" تعاون"استبدال عالقة احلرب بني البلدين بعد استقالل اجلزائر إىل 
فإنّ العالقة بينهما كذلك شكلّت ، ةاحلوض الغربي يف العشريات األوىل الستقالل الدول املغاربيّ بني مشال وجنوب لعالقاتانقطاع ا

رت وأثّ ،األخرينيتني ة، وسامهت يف قولبة العالقات مع الدولتني املغاربيّمغاربيّ-ة واألورومغاربيّ-ا للعالقات الفرانكوا مركزيحمورً"
ثانيًا، أنّ فرنسا . 5"ة يف هذا الفضاء اإلقليمي، مبا فيها العالقات مع إسبانيا وإيطالياالعالقات الثنائيّ على كلّ غري مباشرةٍ بطريقةٍ

، ومن املؤكّد أنّ اآلتي منها تها الكبرية للغاز الطبيعيّودول جنوب أوربّا مل تكن لتقبل بإنشاء هذه اجملموعة دون اجلزائر بسبب تبعيّ
على كلّ، فإنّ . ة اجلزائر هذه أعطتها ثقالً أكرب وعزّزت من الدافع األوربّي إىل تطوير عالقاتٍ معها يف جمال األمن والدفاعوضعيّ

  .5+5أطلسية وليس فقط ضمن جمموعة -ة األوروهذا السبب األخري أعطى ثقالً للجزائر ضمن كلّ املبادرات األمنيّ
الذي ضرب على ليبيا  ة، احلظر األمميّأجواء حرب اخلليج الثانيّبسبب  ة سنواتداخل هذه األخرية لعدّوار احلل تعطّ

 2001جانفي يف  ا إالّد بعثه رمسيعَ، ومل يُالتسعينيات ستقرار يف اجلزائر سنوات، والال إ)1988ديسمرب (بسبب أزمة لوكربي 
ملسار  إعطاء نفس جديدٍ، عادة إحياء التعاون يف جمال األمن والدفاعاء حماولةً إلة الدّول األعضيف اجتماع لوزراء خارجيّ لشبونةب

األمين  للتعاون ةٍعمليّ عرب نشاطاتٍ يف جمال األمن واالستقرار اإلقليميّ األوربّيوتنشيط الدور ضمن هذين اجملالني، برشلونة 
اقرتاحًا برتغاليا بتغيري  5+5وللتنويه، شهد اجتماع إعادة بعث احلوار بني جمموعة  .6فقط الغربي توسّطاملموضوعها  والعسكريّ

  .7لكنّ هذا االقرتاح رُفِض" 10حوار الـ"اسم احلوار إىل 

                                                 
املقرتح كان من طرف إيطاليا ثمّ إسبانيا وليس من طرفها وأنّ جمال عمله كان شامالً لكلّّ املتوسّط يف حني حتبّذ فرنسا  أنّأسباب التحفظ الفرنسي على هذا املقرتح يف ميكن حتديد  1

 .1983املبادرات احملدودة واملقصورة على املتوسّط الغربي مثلما كان األمر بالنسبة القرتاحها يف سنة 
2 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.89. 

الناتج عن طرد االحتالل  اجلزائرب يف السلطة واإلدارةة الفراغ من حدّقول أنّ اإلبقاء على العالقة مع فرنسا بعد استقالل اجلزائر كان يهدف، ممّا يهدف إليه، إىل التخفيف جيب ال 3
 .1962واضحة من خالل شروط اتفاقيات إيفيان " االستعمار اجلديد"وجتنيبها حالة االهنيار الكلّي، حتّى وإن كانت نوايا 

4 Jean-Robert Henry, art.cit, p.10 
5 Ibid. 
6 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.89. 
7 Veronica Martins, «Les relations bilatérales et multi latérales du Portugal avec le Maghreb», L’Année du Maghreb 2004, 
Paris, CNRS éditions, 2004, p.49. 



 

دول جنوب أوربّا ــ باعتبارها الطرف املبادر ــ  أنّميكن القول  ،5+5إذا دقّقنا يف الظرف الذي أعيد فيه بعث حوار 
حوار  أنّوإن كانت قد أكّدت على  حتّىحبثت بطريقةٍ غري إراديّةٍ عن إطار بديل ملسار برشلونة بعد اخليبة اليت أصابتها منه، 

. ةخاصّةً يف سلّته األمنيّتساعد على إعطائه ديناميكيّةً جديدةً " علبة أفكار"مكمّلٌ له وال ينافسه، وأنــّه سيعمل كـ 5+5
ة ضمن ظروف حملّيّةٍ أكثر مالءمةٍ، بعيدًا فضاءً مناسبًا إلقامة شراكةٍ خاصّةٍ مع الضفّة اجلنوبيّ فبالنسبة هلا، يعترب املتوسّط الغربيّ

ت الصراع وعن تعقّدا 1)دون استبعاد تقسيم مناطق النفوذ بني القوتني(الطاغي يف الشرق األوسط  عن النفوذ األمريكيّ
إذًا، ويف عقيدة دول جنوب . اإلسرائيلي اليت كانت السبب احملوريّ يف تقويض املقاربة األمنيّة الشاملة ملسار برشلونة-الفلسطيين

ةٍ جدا ة الكثيفة واملسائل املتعلّقة باهلجرة مع بلدان قريبة واإلنسانيّأوربّا، من األسهل تسيري تبعات اجلوار اجلغرايف والروابط التارخييّ
ة األمن يف املتوسّط للتجزئة، وهي املقاربة اليت ثبت عدم ا تتنازع، من اإلصرار على مقاربة عدم قابليّمنها، واليت تتفق معها أكثر ممّ
كان بسبب خيبتها  5+5مشاركتها يف تنشيط حوار  إنّأمّا بالنسبة لدول اجلنوب، مبا فيها اجلزائر، ف. 2جدواها يف مسار برشلونة

فعّاليته يف معاجلة املشكالت األمنيّة اليت هتدّد أعضاءه، وبالتحديد اهلجرة غري الشرعية، بسبب حيال مسار برشلونة؛ مالءمته و
   .3هه شرقًا من جهةٍ أخرىوخوفها من أن هتمّش من طرف االحتاد األوربّي يف ظلّ توجّ اقتصار جمال عمله على املتوسّط الغربي؛

فمنذ  ،يف احلوض الغربيّ زمات املشرتكةإلجياد احللول املناسبة لأل نشطٍ منربٍإىل ا فعلي 5+5ى ملتقل سرعان ما حتوّو
مؤمتر وزاري حول اهلجرة ( 2002، تونس يف أكتوبر 2002طرابلس يف ماي : اجتماع لشبونة، تتالت االجتماعات بني دول امللتقى

واجلزائر  2003يف املتوسّط الغربي والذي متّ فيه تبين إعالن مشرتكٍ وأُتبعَ مبؤمترين آخرين حول املوضوع نفسه بالرباط يف أكتوبر 
ة اليت ، باإلضافة إىل االجتماعات التقني2003ّيف ماي ) Sainte-Maxime(، سانت ماكسيم )2004العاصمة يف سبتمرب 

اقرتحت فرنسا اليت " دفاع 5+5جمموعة "تعزّز نشاطه أكثر بعد أن تدعّم بـكما . 2003سبقت مؤمتر القمّة بتونس العاصمة سنة 
ة كاخلارجيّ( وعلى غرار اجملاالت األخرى .2004ديسمرب  21بباريس يف  ا وزراء دفاع الدول العشرةرمسيتأسيسها وأقرّها 

اهتا ك مبا يتناسب وإمكانيّيف التحرّ مرونةً دولةٍ متنح لكلّ وغري ملزمةٍ ةٍغري رمسيّالدفاع ال يف جماكة ، تعترب الشر)ةوالداخليّ
  .4أهدافها، زيادةً على تكاملها مع مسار برشلونة واحلوار املتوسّطي للحلف األطلسيو

جيد هذا و. ااألكثر انتظامًو نشاطًااألكثر " دفاع 5+5جمموعة "داخل احلوار جمموعات العمل األخرى، أصبح  كلّمن 
 5+5داخل جمموعة  مشرتكةٍاستطاع ــ على خالف باقي احلوارات األخرى ــ تطوير مشاريع  5+5ألنّ ملتقى  سندًا له يف الواقع،
البحريّة، األمن اجلويّ، املراقبة : األعضاء باالعتماد على أبعادٍ عملياتيّةٍ ملموسةٍ للتعاون يف جماالتة بني الثقّ دفاع تسمح بتعزيز

عمليّات البحث واإلنقاذ يف عرض البحر، مسامهة اجليوش والقوّات املسلّحة يف املراقبة البحريّة ويف محاية املدنيني، وكذا التعاون 
   .20075يف ديسمرب  "دفاع 5+5معهد " اخلاصّ يف جمال البحث والتكوين الذي تُوّجَ بتأسيس

مكافحة  ،األمن اجلويّختصّ بإجراء متارين  يف السنة نفسها جديدةً رحلةًم دخل قد 5+5 احلوار يف إطار جمموعةوكان 
بني الشركاء عرب الربط ألوّل مرّةٍ بني املراكز العملياتيّة الوطنيّة  قةالثّتقوية  غرضب ،ات اإلنقاذ يف البحرة وعمليّالتجارة غري الشرعيّ

                                                 
1 Barry Buzan and Ole Waever, op.cit, p.215 
2 Jean-Robert Henry, art.cit, pp.07-08. 
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5 Malika Aït-Amirat, «Initiative 5+5. Des avancées concrètes», El Djeich, n°522, Janvier 2007, p.24. 



 

أكتوبر  24و 23 يف "AIR 073"مناورات  وقد نظّمت يف هذا اإلطار. خاصّةٍوالسماح بتبادل املعلومات بينها عرب شبكةٍ 
جمال املراقبة  أمّا يف. ة شاركت فيها الدول األعضاءملكافحة التجارة غري الشرعيّ ، وهي تدريباتٌ يف األمن اجلويّبفرنسا 2007

فورفينقر "، محلت إسم 2007نوفمرب  28إىل  24ة من البحريّة، فقد أقيمت مناوراتٌ بني الدول األعضاء قرب الشواطئ الفرنسيّ
07" )FOREFINGER 07( ، وهي مناوراتٌ حبريّة سعت إىل تطوير التبادل املباشر بني املراكز العملياتيّة البحريّة، وتطوير

ادةً على هذا، متّ تدارس زي .بني الوحدات العملياتيّة للقوّات البحرية لدول اجملموعة) l'Interopérabilité(التوافق العملياتيّ 
والعسكري، مثل مسامهة اجليوش يف مكافحة اهلجرة السرّية، محاية البيئة ومكافحة التلوّث  العديد من حماور التعاون األمينّ

ان وتسمح اجتماعات قيادات أرك. الطبّ العسكري حتّىة، إزالة األلغام والبحري يف املتوسّط الغربي، التعامل مع الكوارث الطبيعيّ
جيوش دول اجملموعة، اليت تعترب منربًا مركزيا للتشاور على أعلى املستويات، بإقامة عالقاتٍ بني جيوش اجملموعة لالستجابة إىل 

  .التحدّيات والشواغل املشرتكة ذات العالقة مبجايل األمن والدفاع
النشاطات  يف كلّ شاركت، كما 2003تونس  ثمّ 2001لشبونة ب 5+5كانت اجلزائر حاضرةً يف اجتماع بعث حوار 

حتّى يف اجتماعات وزراء اخلارجيّة والداخليّة اليت تعقد بصفةٍ  منذ تأسيسها، و" دفاع 5+5"العسكريّة واألمنيّة جملموعة 
كما احتضنت اجلزائر . د األطراف ذي البعد احملدودمنتظمةٍ، وهو ما ينمّ عن حرصها على العمل ضمن هذا اإلطار متعدّ

ةٍ يف ل مرّ، وأكثر من هذا، احتضنت وقادت ألو2005ّنة من وزراء دفاع دول اجملموعة مرّتني سنة املكوّ" جلنة الدفاع"ماعات اجت
زت باألساس على االتصاالت، التموين يف عرض ، وهي مناوراتٌ حبريّة تكتيكيّة تركEl Med"1ّآل ماد "مناورات  2008أكتوبر 

بعد  5+5انضمام اجلزائر إىل مشروع ويوعز . السفن، بغرض خلق توافق عملياتيّ بني القوّات البحريّة لدول اجملموعة البحر وجرّ
بعثه، رغم إصرارها يف مجيع احلوارات واملبادرات األمنيّة يف املتوسّط على مقاربةٍ مشوليّة لألمن يف املتوسّط، إىل احرتامها 

دة األطراف يف بنية متعدّ" الـمقعد الشاغر"من جهةٍ، وقناعة منها بال فائدة من سياسة  1990نة اللتزاماهتا اليت اخنرطت فيها س
  .ختصّ فضاءً يتّضح جليا ثقلها ودورها اجليوسياسيّ احملوريّ فيه

صر كما أشرنا يف جمايل األمن والدفاع حلدّ اآلن، والذي يقت 5+5من الربنامج املتواضع جملموعة  ه بالرّغمإنــّعلى العموم، ف
قه مسار برشلونة يف جمال مل حيسن بقى أحسن بكثري مما حقّي ما حقّقته إنّف ة وعمليات اإلنقاذ،واملراقبة البحريّ على األمن اجلويّ

، وهو ما وضع مسار 2003ة تونس عام ول العشرة يف قمّيف مجع رؤساء دول وحكومات الدّ ها جنحتأنــّأبدًا تسيريه، يكفي 
يبقى األكثر ديناميكيّة مقارنةً باحلوارات واملبادرات  كما أنّ تطور احلوار يف هذه اجملموعة .2عشر سنواتٍ لتحقيقهبرشلونة 
 التعاون الذي حافظ على متوسّطيّة األخرى،-، مقارنةً باحلوارات واملبادرات األمنيّة األوروالوحيداحلوار إنــّه باختصار  ،األخرى

ل عليه على املدى البعيد يف تغيري املناخ ، وهو ما يعو3ّمتوسّطي-ضمن الفضاء األورو يف جمال األمن والدفاع على قيد احلياة
  . اإلدراكي وإجياد جوٍّ من الثقة بني ضفّيت املتوسّط الغربي قد تكون النواة األوىل إلنشاء شراكةٍ أمنيّةٍ إقليميّةٍ

                                                 
عرب إيفاد جمموعة من الضباط من  ما عدا ليبيا والربتغال اللتان شاركتا كعضوين مالحظني" دفاع 5+5"جمموعة  كل دولسفن حربية وفرقاطات من شهدت هذه املناورات مشاركة  1

   .قواهتا البحرية
2 Ibid, p.07. 
3 Ibid. 



 

إىل بؤر التوتّر املغاربيّة ضعيفة، فبينما  5+5مها احلوار داخل جمموعة نّ اإلضافة اليت يقدّلكن، رغم هذه اإلجيابيات، فإ
ة على عكسها مفكّكة، وال تزال الريبة ل دول الضفّة الشمالية داخل هذا احلوار كتلةً أمنيّةً موحّدةً، تبقى الدول املغاربيّتشكّ

 5+5للجزائر واملغرب، وهو ما يقودنا إىل القول بأنّ حوار جمموعة  صوصًا بالنسبةة تطبع عالقاهتا ببعضها البعض، خوالبنية النزاعيّ
متوسّطيّة ــ ال يساهم إىل حدّ اآلن يف التخفيف من اهلواجس األمنيّة اجلزائرية مغاربيا، رغم ما -كغريه من احلوارات األوروــ 

  .مغربيٍّ-يفرتض أن يؤدّي إليه من تقاربٍ جزائريٍّ
  جتربة احلوار املتوسّطي الحتاد أوربّا الغربيةوأثرمها على  التأهّب األوربي والتوجّس اجلزائري :الثانياملطلب 

ونس، والذي انضمت تاملغرب، موريتانيا ومع اجلزائر،  أمينّة يف حوار الغربيّ أوربّاشروع إحتاد  1993مطلع سنة  شهد
وتعترب مشاركة اجلزائر ضمن هذا احلوار . ة لوكربيمنه ليبيا بسبب قضيّإليه فيما بعد مصر، إسرائيل واألردن تباعًا وأقصيت 

ة ــ على غرار بقية الدّول العربيّوإن كانت اجلزائر  .دة األطراف وشاملةة متعدّةٍ أوربّيةٍ متوسّطيّأوىل مشاركةٍ هلا يف مبادرةٍ أمنيّ
اد أوربّا الغربية يف البداية، ورأت فيها هتديدًا ألمنها، خاصّة ة الحتاملشاركة يف هذا احلوار ــ قد توجّست من النشاطات العسكريّ

ة املتوسّطية اليت أجراها لني عنها يف املناورات العسكريّوأنــّها عبّرت على الدوام عن رفضها لعسكرة املتوسّط، فإنّ حضور ممثّ
واملشاورات اليت قام هبا  ،1)ينيالء رعايا أوربّخُصّصَت للتدريب على عمليات إج( 1994احتاد أوربّا الغربية برتامونتانا سنة 

ا يف التخفيف من تدرجيي ة والتوضيحات اليت قدّمها هلا بشأن نشاطاته العسكرية يف املنطقة، سامهتاالحتاد مع الدّول العربيّ
  . توجّسها وغيّرت من نظرهتا لنشاطات االحتاد يف املتوسّط فقبلت باالخنراط يف احلوار الذي أقامه

يتمحور هذا احلوار حول قضايا األمن يف املتوسّط، ويهدف ــ على غرار املبادرات املتوسّطية األخرى ــ إىل املسامهة يف 
ة للدول املشاطئة له؛ تقوية إجراءات الثقة ةٍ أكرب على النشاطات العسكريّاملتوسّطي؛ إضفاء شفافيّ استقرار الفضاء اجليوسياسيّ

ة وبعد تأسيس عمليّ. 2ة، والعمل على احلدّ من انتشار أسلحة الدمار الشاملزاعات بالوسائل السلميّاملتبادلة بينها؛ فضّ الن
ة منها، حبكم أنّ األهداف األمنيّ السياسيّ-األمينّ برشلونة، عُمِلَ على إدراج نشاط هذا احلوار فيها ليساهم يف إجناح الشقّ

  .3ةٍ يف املتوسّطةٍ إقليميّتكاد تتطابق ومغزاها األساسي هو بناء شراكةٍ أمنيّ) شلونةحوار احتاد أوربّا الغربية ومسار بر(للمبادرتني 
عن إنشاء القوتني  لكن التوجّس اجلزائري من النشاط العسكري الحتاد أوربّا الغربية يف املتوسّط عاد بعد اإلعالن الرمسيّ

غداة اإلعالن الرمسيّ عن إنشاء  ففي ردّ فعل غري منتظر منها. 19961 يف نوفمرب 4"األوروفور واألورومارفور"العمليتني األوربّيتني 
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3 Fulvio Attina, art.cit, p.04. 
كل من إسبانيا وفرنسا وقعت يف لشبونة، حيث  1995ماي  15الغربية املنعقد يف  أوربّامت التوقيع على إنشاء األوروفور واألورومارفور على هامش االجتماع الوزاري لدول احتاد  4

بقدرة عسكرية  أوربّاوحبسب نص اإلعالن املتعلق بتوقيع هذه الوثائق فإن اهلدف من هاتني املبادرتني هو املسامهة يف تزويد  .الوثائق املؤسسة لألوروفور واألورومارفورعلى وإيطاليا 
الغربية وتبقى مفتوحة ملشاركة الدول األعضاء يف املؤسسة يف عملياهتا  أوربّاسيما يف جمال االنتشار السريع للقوات، وكذلك توفري بنية متعددة اجلنسيات توضع حتت تصرف احتاد 

 .حفظ السلم واألمن يف مبادرات املنظمات الدولية فيما خيصّ) وروفور واألورومارفوراأل(تساهم هذه البنى اجلديدة " إعالن بيرتسربغ"العسكرية ومع االحرتام الكامل حملتوى
سهلة التطوير لالستجابة أو للتحرك ، )رجل 10000تضم (نسيات، وهي قريبة من مستوى فرقة دائمة ومتعددة اجل ، خفيفة، سريعة،األوروفور هي عبارة عن وحدة عسكرية بريةو

دة اجلنسية، غري دائمة ومزودة ة حبرية متعدّقوّ فهيأما األورومارفور . خمصّصة للتدخّل يف األزمات ذات التوتّر املنخفض أو يف املهمّات اإلنسانية ألورومارفورلوحدها أو باالشرتاك مع ا
دول من دول جنوب أوربّا  ة اليت ال تستطيع أيّبة املتوسّط وهي املهمّة مراقأُوكلت هلا باألساس مهمّ ك مبفردها أو بالتعاون مع األوروفورجوية وبرمائية قادرة على التحرّ-ة حبريةبقوّ

ن وتتكوّ .د نوع الوحدات املشاركةاهتا اليت حتدّحالة أو أزمة خصوصيّ لكلّ ذ، مبعنى أنّات اليت ستنفّا لطبيعة املهمّة لألورومارفور تبعًد نوع الوحدات املشكلّحيدّ .القيام هبا منفردة



 

ه يستهدفها، وكرّرت أنّخذ دون استشارة الشركاء املتوسّطيني ورأت القرار األوربّي االنفرادي املتّّدت اجلزائر بذلك ندّ القوّتني،
احللف (أو من طرف الواليات املتّحدة ) أوربّا الغربية احتاد(انشغاهلا، أو باألحرى رفضها، لعسكرة املتوسّط سواء من طرف أوربّا 

  ). األطلسي
متيّز  اسرتاتيجيجاء يف سياقٍ  تنيإنشاء القوّ أنّأوّالً، : ميكن تفسري ذلك املوقف اجلزائريّ انطالقًا من عاملني أساسيني

أنّ ذلك الوضع كان من بني الدوافع  اتضحو ،العنفبتصاعدٍ يف حدّة و اجلزائري برتدٍ يف الوضع األمينّ على الصعيد الداخليّ
لعديد من ا أنّاألوروفور واألورومارفور، كما تبيّن  يف املتوسّط بواسطة ةالحتاد أوربّا الغربيّ نيالعسكريّتمركز ة للتأهب والاجلوهريّ

 ، أو بنيت يف األساساكثريً ، تقرتب)يةمبا فيها مناورات احتاد أوربّا الغرب(ة يف املتوسّط رات الغربيّلمناوة لالسيناريوهات العسكريّ
يف مطلع  وجيد هذا الطرح تعضيدًا له إذا عرفنا أنّ السياق االسرتاتيجيّ. يف اجلزائر اعتمادًا على احتماالت تطوّر الظرف األمينّ

د اآلتي من اجلنوب، وقد الزائل، الذي سرعان ما استبدل بالتهدي حمموم عن تعويض التهديد الشيوعيّ التسعينيات متيّز ببحثٍ غربيّ
موقف اجلزائر  أنّثانيًا، . ألمنها وأمن اإلقليم املتوسّطيّ رأت أوربّا يف اجلزائر، بسبب ما كانت تشهده آنذاك، مصدر هتديدٍ جنوبيّ

املسوّغ للتدخّل يف شؤوهنا  وتعطي ألوربّا توسّطيف امل للتدخّل اقد حتوي خماطرًذلك كان مردّه ختوّفها من إنشاء هويةٍ أوربيّةٍ للدفاع 
األوروفور واألورومارفور متاشيًا مع  اليت كلّفت هبا 2الداخلية حتت غطاء األهداف االنسانية ومهمّات حفظ وإعادة إحالل السالم

   .3"إعالن بيرتسربغ"حمتوى
ي الحتاد أوربّا الغربية املنعقد يف ة أوقف بقرار من اجمللس الوزارالحتاد أوربّا الغربيّ على أيّ حال، فإنّ احلوار املتوسّطيّ

الذي جيريه االحتاد  مبرسيليا، والذي قرّر كذلك إدراج حوار االحتاد مع الدول املتوسّطية ضمن احلوار السياسيّ 2000نوفمرب 
والذي  ،2000ديسمرب  08و 07جاء ذلك القرار يف إطار التحضريات للمجلس األوربّي بنيس يف . األوربّي مع الدول نفسها

، وبالتايل إلغاء قيادة PESD(4(تشكيل قيادة أركان االحتاد األوربّي يف سياق تطوير السياسة األوربّية لألمن والدفاع متخّض عنه 
 األوروفور واألورومارفور وأصبحت. األوربّيل هبا يف االحتاد ات تسيري األزمات اليت يتكفّدمج مهمّأوربّا الغربية، واحتاد أركان 
وكمثال على هذا، . بعدما كانت يف السابق تشكّل مصدر توجّس وهتديدٍ هلا لبناء الثقة مع اجلزائر والدول العربية عامّة،أدواتٍ 

. 5ةٍ يف عرض البحر دامت ثالثة أيامة يف إجراء مناوراتٍ عسكريّات البحرية اجلزائريّمع القوّ 2004شاركت األوروفور مطلع أكتوبر 
                                                                                                                                                         

ات األوروفور ا عن مهمّأمّ .ة إنزال ووحدات برمائية وقطعة للتموين والذخريةوحدات حراسة مواكبة، وقوّ 06إىل  04بعض احلاالت من حاملة طائرات، ومن األورومارفور يف 
ا بعمليات من نوع متكليفه رفور إىل أنّلألوروفور واألورومااملؤسس ويشري اإلعالن  .الحتاد أوربّا الغربية 1992جوان  19 ات اليت أشار إليها إعالن بيرتسربغواألورومارفور فهي املهمّ

استخدام األوروفور واألورومارفور يف إطار  إنّ .ا يف الدفاع املشرتك عن أراضي الدول األعضاء يف االحتاد األوربي ويف احللف األطلسيميعيق مشاركته ات بيرتسربغ جيب أالّمهمّ
ى جلنة على أن تتولّأوربّا الغربية، وكذلك احللف األطلسي، أولوية استخدامهما تكون حتت إدارة احتاد  ول املشاركة يف القوتني، وإنّا للدّسبقًا ما مجاعيًب قرارًات دولية يتطلّمنظمّ

إىل قيادة  وتوجيهاتٍ تعليماتٍ د ظروف استخدام األوروفور واألورومارفور، كما تعطييمشرتكة من وزراء خارجية ودفاع الدول املشاركة التنسيق السياسي والعسكري وحتد
  : أنظر .تنيالقوّ

Charles Zorgbibe, op.cit, pp.127-128. 
1Ibid, p.127.  
2 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.53. 

تدخّل قوات حماربة يف إطار تسيري األزمات واليت تعرف عادةً  اتات حفظ السالم؛ مهمّمهمّ مهمّات إنسانية وإجالء رعايا؛ :هيبيرتسربغ املنصوص عليها يف إعالن ات همّامل 3
 ".فرض السالم"بعمليات 

4PESD: Politique Européenne de Sécurité et de  Défense 
أربعة بواخر حربية فرنسية، إيطالية وإسبانية، ومتحورت حول التدريب على كيفية نزع األلغام  اإلقليمية اجلزائرية مبشاركةياه ملات هذه املناورات يف أعايل البحار على مقربة من متّ 5
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ة والدول املتوسّطية، شرع االحتاد بني احتاد أوربّا الغربيّ ــّه بعد ثالث سنواتٍ من وقف احلوار األمينّأنّوحريٌ بنا هنا التذكري ب
متوسّطية، وذلك يف -يف حوار يف هذا اجملال مع الدول املتوسّطية املنخرطة يف الشراكة األورو 2003األوربّي رمسيا يف أكتوبر 

يتبنّى هذا احلوار هنجًا تدرجييا، ويسعى إىل تعزيز الثقة والتفاهم املتبادل وتعويد الشركاء . عإطار السياسة األوربّية لألمن الدفا
وخبصوص موقف اجلزائر من هذا . 1ني على مناهج عمل السياسة األوربّية لألمن والدفاع سيما يف جمال إدارة األزماتاملتوسّطيّ

لقيمة املضافة اليت ميكن أن يقدمها مقارنةً باحلوار املتوسّطي للحلف احلوار، فقد طالبت الطرف األوربّي بتوضيحاتٍ حول ا
للحوار املتوسّطي للحلف األطلسي،  2000اجلزائر انضمت سنة  إنّللتذكري، ف. 2ة عملوإمكانية الوقوع يف ازدواجيّ األطلسي

ة متوسّطيّ-األوربّي مع الدول املنخرطة يف الشراكة األوروي املتوسّطي لالحتاد وبالتايل فإنّ التزاماهتا حلظة اإلعالن عن احلوار األمنّ
  .كانت خمتلفةً عمّا كانت عليه أثناء سنوات التسعينيات، لذا طالبت بذلك التوضيح

  املتوسّطية ضمن املنتدى املشاركة واملسامهة اجلزائريّ: املطلب الثالث
مع جمموعةٍ من الدول املتوسّطية يف اجتماع اإلسكندرية الذي اختتم  شاركت اجلزائر ،1994جويلية من  04و 03يف 

للحوار والتعاون بني إحدى عشر دولةٍ مشاطئةٍ وغري ممأسس كرتتيبٍ غري رمسيّ  3"املتوسّطينتدى امل"باإلعالن عن تأسيس
 ،ةمتوسّطيّ-يف تاريخ العالقات األورو األطراف ةدمن أقدم البنى متعدّ ويعترب املنتدى واحدًا). 06أنظر امللحق رقم(للمتوسّط 

 األمينمبا فيها التعاون  ــ التعاون قضاياحول  قةٍمعمّو مشرتكةٍ يسمح بإجراء حواراتٍ "نادٍ للتفكري"أو  "أفكارخمرب "وهو مبثابة 
ى يتبنّو .عرب التطرق إىل الواقع واآلفاق املتاحة ملزيد من التعاون يف نطاق احلوار والتشاور ،توسّطامل ضفّيتبني  والسياسي ــ

الالزمة  ةر فقط البنى التحتيّزاعات ال تدمّالن نّألللتنمية،  احيويمسبقًا و ااألمن شرطًمقاربةً تقوم على اعتبار  املتوسّطياملنتدى 
، هذا عادي اقتصاديّ نشاطٍ ي إىل استحالة ممارسة أيّوتؤدّأيضًا، ارات وتعيقها ثمّاالستحتبط  بللعملية التنمية االقتصادية، 

النزاع،  امة العنف،يف دوّ ة غارقةٍاملتوسّطيه بوجود دول يف املنطقة إنّ، ومةجلرمية املنظّوا ةلهجرة السريّل مشجّعٌ ها عاملأنّفضالً عن 
زوال القطبيّة بعد  ضفّيت املتوسّط تعاظم أكثراملتبادل بني األمينّ االعتماد ألنّ ، دٌسره مهدّاملتوسّطي بأاإلقليم  إنّف، أمن والفقر الال

  .ا للحدودأصبح عابرً قطريا سابقةٍ والتهديد الذي كان يف فرتاتٍ ،الثنائيّة
 approche intégrée et( وشاملةً مندجمةً ت دول املنتدى مقاربةًتبنّومنذ تأسيسها له، ا سبق، ا ممّإنطالقً

globale(4 ة وعلى مستوى انيّة والسكّيف أمن ما دامت الفوارق االقتصاديّاألخري ه يستحيل اعتبار نــّورأت أيف املتوسّط،  لألمن
على أسس بينهما  هو تعميق احلوار ضفّتنية بني الأفضل سبيل حنو جتسري اهلوّ ه، وإنّضفّتيق بني ة تتعمّالقيم واخلصوصيات احلضاريّ
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جتسيدا لفكرة طرحت يف خطاب للرئيس املصري أمام  1994جويلية  04-03مصرية يف اجتماع اإلسكندرية الذي عقد يف -مبوجب مبادرة فرنسية املتوسّطياملنتدى  سسِّأُ 3

ربتغال، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا ال( توسّطوقد شارك يف اجتماع تأسيسه وزراء خارجية دول االحتاد األوربي املشاطئة للبحر األبيض امل. 1991الربملان األوربي يف سرتاسبورغ سنة 
وفق ثالث  املتوسّطياملنتدى  غلتيش .باإلضافة إىل وزراء خارجية كل من املغرب، اجلزائر، تونس، مصر، مالطا وتركيا، وهذه الدول هي نفسها األعضاء احلاليون للمنتدى) واليونان

؛ عة العمل االقتصادية واالجتماعيةجمموأس رئيس هذه اجملموعة املنتدى؛ يرت: جمموعة العمل السياسية: هذه اجملموعات هي .جمموعات عمل تأسست مبوجب اجتماع اإلسكندرية
 .جمموعة العمل الثقـافية

4fmes-france.org, Quatrième réunion ministérielle ordinaire du Forum méditerranéen, http://www.fmes-france.org/ base-
documentaire/documentation/organisations-internationales/forum-mediterraneen-organisations-internationales documentation 
-base-documentaire/troisieme-reunion-ministerielle-ordinaire-du-forum-mediterraneen/. 



 

، للتعاون يف املتوسّط جلعله فضاءً ر واخلالفأسباب التوتّ تبديدوالرغبة املشرتكة يف  ،بوجود اعتماد متبادل بينهما القناعةالتفاهم، 
بني الدول األعضاء حول مسائل  واحلوار السياسيّ ةة الوقائيّالدبلوماسيّ إنّوعليه، ف. األطراف األمن واالستقرار بالنسبة لكلّ

  .يف ذلك وريّة ودورها احملالتنمية االقتصاديّ دون إمهالأهدافه، لتحقيق  لمنتدى املتوسّطيّتعترب مداخالً لاالهتمام املشرتك 
حسبهاــ اجلزائر، فال تبتعد رؤيتها للمنتدى عن رؤى باقي الدول األعضاء، فهي مقتنعة بأمهّيـته، حبكم أنــّه يشكّل ــ  أمّا

إطارًا للتشاور واحلوار الضروري، وترى أنّ الطبيعة غري الرمسيّة هلذا الرتتيب ميكن أن تساهم بشكل كبريٍ يف تدعيم املبادرات 
، فاملنتدى يسمح للدول املتوسّطيّة بتدارس املشاكل السياسيّة د األطراف أكثر من بعدها الثنائييف بعدها متعدّ املتوسّطية األخرى

 أنّ ، ترىعضاءاأل اجلزائر، وعلى غرار باقي الدول إنّ .1واألمنيّة والرهانات االقتصاديّة، االجتماعيّة والثقافيّة يف املنطقة
ما  ،دول حوض املتوسّط مواقفل للتفكري واحلوار لتقريب وجهات نظر ومفضّ ه إطارٌــّأنتكمن يف  ة املنتدىوأفضلي ةخصوصيّ

وهنا يربز يت أنشئت بعده، ال ةمتوسّطيّ-ميكن أن تساعد يف إجناح خمتلف املسارات األورو وصاحلةً مفيدةً، الةًفعّ جعل منه أداةً
 .جيب احلفاظ عليه وتطويره مهمٌ متوسّطيُّ-أورو سياسيٌّ مكسبٌ ألنــّهالدعم،  يستحقّد األطراف مسار برشلونة كمسار متعدّ

 على ضرورة إسهامه يف إجناح املسارات املتوسّطيّة متعدّدة األطراف، إالّ أنّها املنتدى تصرّدول  ه هنا إىل أنــّه بالرغم من أنّوننوّ
  .2ة األخرىمتوسّطيّ-يف مقابل املبادرات األوروته لى استقالليّعلى ضرورة احلفاظ ع رصحت

يف ذلك االجتماع ون املشاركأعمال االجتماع الرابع للمنتدى املتوسّطي، وأكّد  1997واحتضنت اجلزائر يف جويلية 
يف إطار مسار " توسّطميثاق األمن واالستقرار يف امل"افر اجلهود من أجل حتضري ظوجوب تالداعي إىل  دعمهم لالقرتاح اجلزائريّ

كما . ككلّ توسّطيف منطقة امل" ا لالستقرار واألمنا خطريًهتديدً"وكذا التعاون حملاربة اإلرهاب الذي اعتربه املشاركون  ،برشلونة
ات لتقوية التعاون واجلهود يف سبيل الوقاية من فني بإعداد تقارير حول أفضل الكيفيّتكليف جمالس كبار املوظّ يف اجتماع اجلزائر متّ

مرحلة ما بعد احلرب الباردة  اليت طغت علىيف املتوسّط اإلرهاب ومواجهته، باإلضافة إىل التعاون ملواجهة التهديدات اجلديدة 
  .تبييض األموالو راتمة، هتريب األسلحة واملخدّنظّملاجلرمية اك

   أوربّامة األمن والتعاون يف ملنظّ املتوسّطياجلزائر والشراكة من أجل التعاون  :املطلب الرابع
إقامة  OSCE(3(مة األمن والتعاون يف أوربّا رت منظّبعد سنةٍ من إطالق احلوار املتوسّطي الحتاد أوربّا الغربية، قرّ

"  دوالً متوسّطيةً غري مشاركةٍ"جمموعة عمل غري رمسيّةٍ مع خرباءٍ من اجلزائر، مصر، إسرائيل، األردن، املغرب وتونس، بصفتها 
، ومع إعطائها 19954وابتداءً من سنة . للتناقش معها حول قضايا االهتمام املشرتك وتشجيع إجراءات بناء الثقة بني الطرفني

، شرعت منظّمة األمن والتعاون يف أوربّا يف تنظيم ندواتٍ سنويّةٍ "الشركاء املتوسّطيّني من أجل التعاون"بيّة صفة لدول الضفّة اجلنو
كشفافيّة النشاطات العسكريّة، تبادل املعلومات حول (، تسعى إىل تشجيع إجراءات بناء الثقة 5بينها وبني الدول املتوسّطية السابقة
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2fmes-france.org, Troisième réunion ministérielle ordinaire du Forum méditerranéen, http://www.fmes-france.org /base-
documentaire/documentation/organisations-internationales/forum-mediterraneen-organisations-internationales documentation 
-base-documentaire/troisieme-reunion-ministerielle-ordinaire-du-forum-mediterraneen/. 
3 OSCE: Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. 
4 Fulvio Attina, art.cit,  p.16. 

وقد ". مؤمتر األمن والتعاون يف أوربّا"وقت مبكر، وبالتحديد، عند إطالق عملية هلسنكي عندما كان اسم املنظمة هو  توسّط إىلاملمنظمة األمن والتعاون يف أوربّا بيرجع اهتمام  5
ناطق أن األمن يف أوربّا شديد االرتباط باألمن يف املتوسّط، وإن عملية تعزيزه ال ميكن أن تقتصر على القارة العجوز فقط بل جيب أن تربط مباعترب النص اخلتامي ملؤمتر هلسنكي 

 . 1975مي ملؤمتر هلسنكي يف النص اخلتا" املسائل ذات الصلة باألمن والتعاون يف املتوسّط"وقد أدرج فصل خاص بـ. أخرى يف العامل، وباخلصوص املنطقة املتوسّطية



 

. 1؛ مناقشة القضايا األمنيّة يف املنطقة، واملسامهة يف تدعيم وتطوير احلوار بني املنظّمة وشركائها)األسلحةالبنى العسكريّة، أنظمة 
على أنّ تعزيز األمن والتعاون يف املتوسّط يشكّل أمهّيةً بالغةً بالنسبة  1999ة اسطنبول مة يف قمّوقد أعيد التأكيد من طرف املنظّ
أنــّها تضع خربهتا يف جمال إجراءات بناء الثقة يف خدمة شركائها يف الضفّة اجلنوبية للمتوسّط كي لالستقرار يف فضاء املنظّمة، و

  .2يستفيدوا منها
يتها بواسطة مندوب 1995بالنسبة للجزائر، فهي تشارك يف احلوار األمينّ ملنظّمة األمن والتعاون يف أوربّا منذ انطالقه سنة 

ات السنوية اليت تعقدها املنظّمة، وبواسطة خربائها الذين ميثّلوهنا يف الورشات واالجتماعات التحضرييّة الدائمة اليت متثّلها يف املنتدي
راهتا ر عن رؤاها وتصوّكي تعبّ) دٍسنةٍ جملال حمدّ ص كلّاليت ختصّ(اجلزائر هذه املنتديات  وتستغلّ. اليت تسبق انعقاد املنتديات

قها بالنظام وتأتي مشاركة اجلزائر هذه تأكيدًا منها على تعلّ. يف املتوسّط مبا فيها األمنيّةحول خمتلف قضايا االهتمام واالنشغال 
مة األمن والتعاون يف أوربّا واحدةً من مات اإلقليميّة يف احلفاظ على السلم الدويل، واليت تعترب منظّد األطراف ودور املنظّمتعدّ

  .جتزيئية لألمن يف املتوسّطز مبقاربتها الشاملة والال أبرزها تتميّ
رئيسة البعثة اجلزائرية وممثّلتها الدائمة لدى منظّمة (رت عنه السيدة طاوس فروخي الذي عبّ وحسب موقفها الرمسيّ

، والذي أكّدت عليه 11/2007ملنظّمة األمن والتعاون يف أوربّا املنعقدة مبدريد يف  15يف الندوة الوزارية ) األمن والتعاون يف أوربّا
ة األمن يف مشوليّ: مة اليت تقوم علىة للمنظّبأثينا أمام اجمللس الوزاري السابع عشر، تتبنّى اجلزائر املقاربة األمنيّ 02/12/2009يف 

من هذا، ترافع  انطالقًا. 3املتبادل بني ضفّيت املتوسّط دة األبعاد واالعتماد األمينّاملتوسّط وعدم قابليته للتجزئة؛ طبيعته متعدّ
اجلزائر عرب منتديات املنظّمة من أجل تعزيز التعاون بني دول ضفّيت املتوسّط من أجل مواجهةٍ مشرتكةٍ ملختلف مهدّدات أمن 

مة، جتارة يف اإلرهاب، اجلرمية املنظّ 2007مة يف مداخلتها سنة واستقرار اإلقليم املتوسّطي واليت حصرهتا ممثّلة اجلزائر لدى املنظّ
هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى، تستحسن اجلزائر أيضًا . األسلحة، اهلجرة، جتارة واستغالل البشر والظواهر املؤثّرة على البيئة

لتحقيق التفاهم املتبادل، السيما يف  والديينّ جهود املنظّمة يف تعزيز احلوار بني احلضارات السّاعي إىل حتسني املعرفة بالتعدّد الثقايفّ
ويف السياق . زمة اليت متيّز العالقة بني الغرب والعامل اإلسالمي اليت تأجّجت بفعل ربطٍ خاطئ بني اإلسالم واإلرهابسياق األ

اتٍ تأصّل للتسامح والتفاهم املتبادل بني نفسه، تشجّع اجلزائر جهود املنظّمة يف اجملال الرتبوي والتعليمي وسعيها لتطوير اسرتاتيجيّ
  .4على التعدّد الثقايف والديين شعوب املتوسّط القائم

مة، طالبت اجلزائر بتوسيع حوار منظّمة األمن السابع عشر للمنظّ ، ويف مداخلتها أمام اجمللس الوزاري2009ّيف سنة 
مة ة املنظّمعتربةً ذلك شرطًا لدعم مصداقيّ ،2005ة اليت طلبت االنضمام منذ عام والتعاون يف أوربّا ليشمل السلطة الفلسطينيّ

هو طلب دعم  2009لكنّ البارز يف مداخلة اجلزائر سنة . 5والوقاية منها غري قابل للتعويض كمنتدى دويلّ فاعل يف حلّ النزاعات

                                                 
 .185ص ،عبد النور بن عنرت، مرجع سابق 1
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3 Intervention de Taous Feroukhi Devant le 15e Conseil Ministériel de L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe, Madrid, 30/11/2007. 
4 Ibid. 
5 Intervention de Taous Feroukhi Devant le 17e Conseil Ministériel de L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe, Athènes, 02/12/2009. 



 

توسّطيّة من املنظّمة جلهودها الراميّة إىل تطوير وثيقةٍ قانونيّةٍ دوليّةٍ جترّم دفع الفدية لإلرهابيّني، يف واحدةٍ من صور توظيف الدائرة امل
  .ة ألمنها الوطينطرف اجلزائر ألجل دعم موقفها حيال مسألة أمنيّةٍ مرتبطةٍ أساسًا بالدائرة اإلفريقيّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةة من التهديد إىل الشراكة األمنيّاألطلسيّ–ةة العالقات اجلزائريّتطوّر ديناميكيّ :املبحث الرابع
األمنيّة املقرتحة من طرف أوربّا، كما رأينا سابقًا، فإنــّها مل هتمل  إن كانت اجلزائر قد اخنرطت يف خمتلف األطر التعاونيّة

هذا عن  ينشأ سلوك اجلزائر. مة حلف مشال األطلسيّر انضمامها إىل احلوار املتوسطيّ ملنظّبالرّغم من تأخّ املبادرات األمريكيّة،
ضمن الدائرة املتوسّطية ويف صياغة املفاهيم واآلليات األمنيّة  ةيف اهلندسة األمنيّ أساسيّ قناعتها بأنّ احللف فاعل جيوسياسيّ

على العموم، فإنّ التقارب ). 1994(ألمنها القومي، خاصّة أنــّه كان من أوائل املبادرين بتعاون أمين مع دول جنوب املتوسّط 
ة ر الذي حصل على مستوى اهلوية األمنيّالتطوّاألمريكيّ، هو دليلٌ على -لةً للتقارب اجلزائريّالذي كان حمصّ ،األطلسيّ-اجلزائريّ

بالنسبة للجزائر يف سنوات  ــ ومن ورائه الواليات املتّحدة ــ قريبًا إىل خانة العدوّ ة، فبعدما كان احللف األطلسيّولة اجلزائريّللدّ
  .رب هذا املبحثحه عالتسعينيات وما قبلها، أصبح مع مرور الوقت متعاونًا ثمّ شريكًا أمنيا، مثلما سنوضّ



 

  الدول املتوسّطية كمقاربةٍ أطلسيّةٍ لشراكةٍ أمنيّةٍ يف املتوسّط- حوار احللف األطلسي :لاملطلب األوّ
 فٍ ــ نفسه دون عدوّمعرّ د على حتديد نفسه مقابل عدوّوجد الغرب ــ الذي تعوّ، ل املعسكر الشيوعيبعد حتلّ

ن، لذا كان رايتغيّ هه العسكريّوتوجّ تركيبه األصليّ أنّمشال األطلسي حلف ات هذه احلالة أن الحظ ، وكانت أكرب جتلي1ّواضح
خاصّة مع تنامي  ،تكييف أدواره مبا يتماشى مع التهديدات اجلديدةالبحث عن يف بداية سنوات التسعينيات  شغله الشاغل

 هلاليت أشارت إىل احتمال حتلّ وتصاعد بعض األطروحات بعد زوال اخلطر الشيوعي عن مدى إمكانية احلفاظ عليه تساؤالت
  .2بعد بطالن السبب احلقيقي لوجوده) أوربّاات األمريكية عن وبالنتيجة رحيل القوّ(

 ةٍ خمتلفةٍ إلجيادةٍ وسياسيّة اجتماعاتٍ على مستوياتٍ عسكريّضمن هذا السياق، وخالل عقد التسعينيات، عقدت عدّ
ل بناءً ى أدواتٍ جديدةٍ للتدخّات وتبنّف األخري مع املستجدّوفعالً، سرعان ما تكيّ. سبب جديدٍ لوجود حلف مشال األطلسي

". اجلنوب"هو  أو التهديد املبحوث عنه 3"الضائع العدوّ"على مدركات التهديد اجلديدة للحلفاء الذين أمجعوا يف األخري على أنّ 
 رتصوّي على تبنّأكّد قد  ــمن سقوط جدار برلني من سنةٍ  قلّــ بعد أ 1990سنة األطلسي بلندن ة احللف اجتماع قمّوكان 

اليت كانت يف (قتضي حتويل وظيفة احللف ية سقوط الشيوعيّ أنّب رُّقِيُ) Nouveau Concept stratégique(اسرتاتيجي جديدٍ
بعني االعتبار خمتلف  أكثر حبفظ السلم عرب العامل، مع األخذ قةٍمتعلّ إجياد أدوار جديدةٍب )الشيوعيّاحتواء القطب  السابق

ومنذ ذلك . 4عامل يبحث عن ذاته اإلسرتاتيجية ا يفه ال ميكن الوقوف ساكنًــّألن ،الكامنةوة البارزة يات األمنيّالتحدّالتهديدات و
كامن  لتهديدٍ ه فضاءٌــّعلى أن ،اشرق األوسط خصوصًوال ،اعمومً توسّطجنوب املر الوقت وخطابات األمننة اليت اتبعها الناتو تصوّ

ة زوال القطبيّا بأنــّه مع هناية احلرب الباردة، علنً قد أقرّعام للحلف ويلي كاليس وكان األمني ال. 5ينبغي على احللف احلذر منه
هو تنامي الظاهرة األصولية خصوصًا، احللف  دول وألمنا، عمومً لألمن الدويلّ دٍأكرب مهدّ فإنّ ،التهديد الشيوعي اختفاءالثنائية و
احتمال سقوط بعض األنظمة  باإلضافة إىل رهابية يف اجلزائر ومصر،مع انتشار احلركات واجلماعات اإل خاصّةً ،اإلسالمية
الكيماوية  صّةخا(ألسلحة الدمار الشامل ) العراق، اجلزائر وليبيا(أو إمكانية اكتساب بعض الدول  ة يف فوضى إسالمويةٍالسياسيّ

   .األوربّيةد العواصم قد هتدّ ةٍباليستيّ ةٍأو اكتساهبا لقوّ )والبيولوجية
ةٍ وصدىً خلطاب التهديد اآلتي من طبعًا، ال ميكن قراءة هذه االدّعاءات الغربية دون ربطها بالبحث عن إعطاء شرعيّ

زًا ومعرّفًا وال حيتاج إىل أمننةٍ حلشد اجلهود ملواجهته، فإنّ اجلنوب الفاقد ملصداقيته، فإن كان التهديد السوفييت يف السابق بار
م ه، حتّحملّ اجلنوب الضعيف واملنقسم على نفسه، والذي ال يرقى بأي شكل من األشكال إىل مصافّ التهديد السوفييت كي حيلّ

وإلعطاء شرعيّةٍ ومسوّغ لوجود وبقاء على الغرب إهالة طابع أمينّ عليه لشرعنة حشد الوسائل ملواجهة التهديدات القادمة منه 
  .احللف
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2 Nicole Gnesotto, La puissance et l'Europe, Paris, presses des sciences po,1999, p.65. 
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Nicole Gnesotto, op.cit, pp.41-68. 
5 Barry Buzan and Ole Wæver, op.cit, p.215. 



 

) Eminent threat/Menace éminente( حتواء اخلطر احملدقة اجلديدة الوعليه، ويف واحدةٍ من الصيغ األطلسيّ
موريتانيا، املغرب، تونس، مصر، (ة مسلمة مخسة منها عربيّدول  ستّمع  املتوسّطياحللف مبادرته للحوار  أطلقاجلنوب،  يف

وغري  بالتعاون غري العسكريّ اصّةواخل 1949ة الرابعة من ميثاق واشنطن يف إطار املادّ) 06أنظر امللحق رقم() إسرائيلو األردن
واليت أُطلقت باملوازاة مع  1994وتعود أصول هذا احلوار إىل إعالن قمة بروكسل يف جانفي  .للحلفاءاملرتبط باألمن اجلماعي 

وقد اعترب رؤساء دول وحكومات احللف يف قمّة بروكسل . املوجّهة لدول أوربّا الشرقية" PPP(1(الشراكة من أجل السالم "
إجراءاتٍ معتربةٍ لرتقية احلوار، التفاهم وبناء الثقة بني دول "ة السالم بالشرق األوسط متهيدًا حنو ة يف عمليّالتطوّرات اإلجيابيّ

ة دول أعرب وزراء خارجيّ ،1994ويف لقائهم يف ديسمرب . 2"تقوية االستقرار اإلقليميكلّ اجلهود اليت تقود إىل "، مشجّعني "املنطقة
بغرض املسامهة يف  "حالة حبالةٍ"قاعدة وفق  غري األعضاء ةاملتوسّطيّبني احللف والدول  إلقامة اتصاالتٍ"احللف عن استعدادهم 
ة، تطوير تفاصيل ة مواصلة متابعة الوضعيّمهمّ جملس احللف األطلسيّ من أجل هذا، أَوْعَزَ الوزراء إىل. 3"تقوية االستقرار اإلقليمي

وكان من نتائج هذا العمل تقديم دعواتٍ ملصر، إسرائيل، موريتانيا، . ة املناسبةاحلوار املقرتح والشروع يف االتصاالت التمهيديّ
، 1995ةً للمشاركة يف نوفمرب ت دعوةً رمسيّتلقّا األردن فأمّ. للمشاركة يف احلوار مع احللف 1995فيفري  08يف  املغرب وتونس

  .بعدما عبّرت عن رغبتها يف االنضمام هلذا احلوار
تفاهم متبادل املسامهة يف األمن واالستقرار يف املتوسّط؛ حتقيق : يسعى احلوار املتوسّطي، وفق نصوص احللف، إىل

من أفكار واعتقاداتٍ خاطئةٍ عن احللف، وذلك انطالقًا من مبدإ لدى ة باحلوار ة املعنيّاملتوسّطيالدول ما يشيع بني  بديدتو أحسن
وواضحٌ من خالل هذه األهداف اإلدراك الغربي  .4احللفاء يفيد بأنّ األمن يف أوربّا شديد االرتباط باألمن واالستقرار يف املتوسّط

ة ــ وخاصّةً العربية ــ عن احللف واليت تعتربه أداةً الحتواء يّرات اجلنوبلثقل تأثريات احلرب الباردة وحرب اخلليج الثانية يف بناء التصوّ
ة ة مع دول الضفّة اجلنوبيّاخلطر الشيوعي أثناء احلرب الباردة واحتواء خطر اجلنوب بعدها، لذا، متّ الرتكيز على الصيغ التعاونيّ

 .حماولةً لردم اهلوّة بني دول احللف والدول غري احلليفة

  : 5ةٍ، اقرتح احللف صيغة عملٍ ترتكز على مخسة مبادئٍ أساسيّلتحقيق هذه األهداف
 وحمتويات التعاون مع مرور الوقت؛   تطوير أشكالر مبا يسمح بزيادة عدد املشاركني وقابلية احلوار للتطوّ .1

 بني احللف وكلّ) تني يف السنةمرّ( منتظمةٍ ةٍثنائيّ ونشاطاتٍ لقاءاتٍعرب تنظيم ة للحوار االعتماد على البنى الثنائيّ .2
وتعترب هذه  .بصفةٍ دوريةٍ )7+ناتو(دة األطراف متعدّ زيادة على ختصيص لقاءاتٍ ،)1+ناتو(مشاركة يف احلوار  دولةٍ

من  املتوسّطياجلنوبي لإلسهام بوجهات نظرها حول االستقرار واألمن يف اإلقليم  توسّطلدول شاطئ امل اللقاءات فرصةً
ة إلنشاء على نشاطات احللف مبا فيها برامج الشراكة، تعديالته الداخلية ومقاربته العامّ شاملةٍ ، ولالطالع بصورةٍناحيةٍ

 ؛6أخرى بنى األمن التعاوني من ناحيةٍ

                                                 
1 PPP: Partenariat Pour la Paix. 
2 Mohamed Lemine Ould Haless, Immigration: Stability and security in the Mediterranean region, 02nd Edition, Rome, 
NATO defense college, 2003, p.30. 
3 NATO Handbook, 50th Anniversary edition, Brussels, Office of Information and Press, 1999. 

  :حلف مشال األطلسينظمة عن املوقع الرمسي مل 4
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_18447.htm? (08/12/2010) 
5 Ibid. 
6 Mohamed Lemine Ould Haless, op.cit, p.31. 



 

حسب األخري، . ة والنقاشات مع احللفة باحلوار القواعد نفسها للنشاطات التعاونيّالدول غري احلليفة املعنيّ منح كلّ .3
نّ دول مبوجب هذه الصيغة فإ ه فيما بعد، وإنــّهريف قيام احلوار وتطوّ ةًأساسيّ متييزية كانت ركيزةً هذه الصيغة الال فإنّ

 ؛1ةمبا يف ذلك إقامة برامج التعاون الفرديّمشاركتها وفق قاعدة التمايز الذاتي ةٌ يف اختيار حجم ووترية احلوار حرّ

 كمسار برشلونة( املتوسّطيّاألخرى اليت تنخرط فيها دول احلوار األطر جهود يُعَزِّزُ ويُكَمّلُ  املتوسّطياحلوار  إنّ .4
 ؛2للجهود أو تشتيتٍ ي إىل ازدواجيةٍدون أن يؤدّ ،)مة األمن والتعاونملنظّ املتوسّطيومبادرة الشراكة من أجل التعاون 

وجتدر . منفردةٍدولةٍ  املالية لكلّإعتماد قاعدة التمويل الذاتي للنشاطات مع إمكانية نظر احللف يف طلبات املساعدة  .5
مراجعة سياسة متويل احلوار حنو  اإلشارة هنا إىل أنــّه اختذت حديثًا جمموعة من اإلجراءات لتسهيل التعاون، وباألخصّ

من تكاليف املشاركة يف نشاطات احلوار وتوسيع ميكانيزمات صندوق االئتمان للناتو  %100السماح بتمويل إىل غاية 
 ). ة حتظى بتمويل احللفعلى اعتبار أنّ النشاطات مع دول أوربّا الشرقيّ(ول احلوار املتوسّطي ليشمل د

 "ةٍمتوسّطيّجمموعة تعاون "إنشاء  1997ة احللف مبدريد يف أفريل شهدت قمّرات احلوار، يف واحدةٍ من تطوّو
)MCG(3  ،لتعزيز احلوار عرب تنظيم لقاءاتٍ منتظمةٍ مع  بحث عن أفضل السُبُلة الفت مبهمّكلّتعمل حتت إشراف جملس احللف

 هذا، وينظّم احللف ــ يف إطار البعد السياسيّ. ةراته املستقبليّاملستشارين السياسيني ملناقشة مشكالت احلوار مبا فيها تطوّ
كقمّة اسطنبول (على مستوى رؤساء الدول واحلكومات ) 7+28(و) 1+28(ةً بصورةٍ منتظمةٍ وفق صيغة للحوار ــ لقاءاتٍ سياسيّ

ومع وزراء  2008و 2007، 2004يف ديسمرب  اجتماعات الناتو مع وزراء خارجية دول احلوار بربوكسل(، الوزراء )2004
فني ظّكما يشمل البعد السياسي للحوار زيارات املو. ، السفراء وجمموعات العمل)2007وإشبيلية  2006بتاورمينا دفاع ال

 .4السامني للناتو ــ مبا فيها زيارات األمني العام للحلف والزيارات الربملانية ــ إىل دول احلوار

لني عن دول ؛ مشاركة ممثّالتعاون العسكريّ: يف 1997دت جماالت التعاون فيه منذ سنة ا عن البعد التطبيقي، فحدّأمّ
ة أطلسية أو املشاركة فيها؛ العلم والبيئة؛ نشاطات مراقبة متارين عسكريّة ويف صاتٍ يف مدارس احللف العسكريّاحلوار يف تربّ

ة الدفاع؛ األسلحة اخلفيفة وحماربة األلغام وانتشار أسلحة الدمار املعلومات واالستخبارات؛ إدارة األزمات؛ سياسة واسرتاتيجيّ
يف التعاون نظرًا لطبيعة احللف وسعيه الصريح  6)من النشاطات عسكرية %85(ويأتي الرتكيز على اجلانب العسكري . 5الشامل

بني قيادات ة تبادل الزيارات العسكريّإقامة اتصاالتٍ وعن طريق احلوار السياسي و توسّطمللبناء الثقة العملياتية بني دول ضفّيت ا
ب يف احللف وإقامة مناوراتٍ ت العسكرية لدول اجلنوتكوين اإلطاراة باحلوار؛ أركان جيوش الدول احلليفة وغري احلليفة املعنيّ

   .Interopérabilité(7( ات احللفدول احلوار وقوّ جيوشاتي بني هتدف إىل إجياد توافق عمليّ مشرتكةٍ

                                                 
مبا يتماشى مع أهم احتياجات  مع احللف تعاون إقامةهتدف هذه الربامج إىل تعزيز احلوار السياسي و. املتوسّطيتعترب برامج التعاون الفردية أداة مهمة لتقوية التعاون يف إطار احلوار  1

 .وقد وافقت كل من موريتانيا، إسرائيل، األردن، مصر، املغرب وتونس على إنشاء برامج تعاون فردية مع منظمة حلف مشال األطلسي. احلوار لدولاالسرتاتيجية الوطنية 
2 Ibid. 
3 MCG: Mediterranean Co-operation Group. 
4 http://www.nato.int, op.cit. 
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6 http://www.nato.int, op.cit. 
7 Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide in the Mediterranean region», 
art.cit, p.17. 



 

ة للحوار والذي متّ الرتكيز عليه أكثر منذ االجتماع الوزاري للحلف يعترب هذا األخري واحدًا من األغراض األساسيّ
تطوير التعاون والتشاور بني دول احلوار بطريقةٍ ضرورة يف هذا اللقاء على اجملتمعون  أقرّ إذ ،2001سنة ) أيسالندا(بريكيافيك 

مع  ي إىل إنشاء توافق عملياتيّأكثر تنظيمًا والبحث عن نشاطاتٍ من شأهنا حتسني أهليّة جيوش الدول غري احلليفة بصيغةٍ تؤدّ
اتٍ من ك قوّق بقدرة عمل وحترّحدة حلفظ السالم ــ تتعلّات األمم املتّهتها قوّفاملشكلة بالنسبة لألخري ــ واليت واج .ات احللفقوّ

ذات الثقافات املختلفة،  ة يف عمليات يقودها احللف، ثمّ كيفية التنسيق والتخطيط بني هذه القواتات األطلسيّدول احلوار مع القوّ
آليات االتصال املتبادلة ووسائل االستخبار االسرتاتيجي وكذا  تناسقةٍةٍ مق بإجياد بنيةٍ قياديّفالصعوبة األوىل يف هكذا موقفٍ تتعلّ

  .1ةاملشرتكة واحملميّ

جديدٍ  للحلف األطلسي هو ارتكازه على مفهوم اسرتاتيجيّ وممّا ال ينبغي إمهاله لدى احلديث عن احلوار املتوسّطيّ
احلوار؛ التعاون واحملافظة على القدرة الدفاعية : ومقاربةٍ أوسع وأكثر مرونةٍ تقوم على ثالثة مبادئ متكاملةٍ) مقارنةً باحلرب الباردة(

ة احلوار املتوسّطي يف اسرتاتيجية احللف يف إطار مقاربته على حموريّ) 1999أفريل (وأعيد التأكيد يف اجتماع واشنطن . اجلماعية
وقد شهدت هذه املقاربة اجلديدة تعديالتٍ وتنقيحاتٍ جديدةٍ، خاصّةً يف قمم . لتعاونية لألمن املنتهجة منذ أفول القطبية الثنائيةا

   ).2004جوان (واسطنبول ) 2002نوفمرب (احللف برباغ 
العراقي، الوضع يف الشرق األوسط،  تطوّرات امللفّ إنّة براغ، واليت مجعت الدول احلليفة والدول الشريكة، فبالنسبة لقمّ

رت بصورةٍ واضحةٍ على خمرجاهتا، اهتا وأثّرت من أولويّأطلسية، غيّ-ة ضدّ املصاحل األوروتصاعد التهديدات االرهابيّ ،وباألخصّ
  . اتوسيع احللف الذي شهد آنذاك انضمام سبع دولٍ جديدةٍ من شرق أوربّملناقشة  ة مربجمةًففي األصل، كانت هذه القمّ

 ية احلوار السياسيّتزايد أمهّ إىلالعقد األول من القرن الواحد والعشرين زت مدخل والظروف اليت ميّاألحداث أدت وقد 
ة السياسية األمنيّة للشراكة بني احللف األطلسي والدول املتوسّطية ومنحته شرعيةً أكرب، سيما أنــّه كان يسري على خطى السلّ

ت ف بسبب تدهور األوضاع يف فلسطني اليت أدّإجراءات الثقة اليت كان من املفرتض أن ترافقهاــ حنو التوقّمتوسّطيّــة ــ و-األورو
 Lord(وقد صرّح لورد روبرتسون . إىل تأجيل انعقاد اجتماع بني دول احلوار املتوسّطي كان مربجمًا بالقاهرة 2000سنة 

Robertson ( ة القمّــ األمني العام للحلف األطلسي ــ قبل) بعها رغم أنّ سياسة االلتزام والشراكة اليت يتّ"قائالً ) 2002يف أفريل
 احللف األطلسي سامهت يف توحيد أوربّا، أردنا إرسال إشارةٍ قويّةٍ إىل جرياننا نقول فيها أنــّكم جزءٌ من هذه اجملموعة وأنــّنا ال

ون ال ميكنهم املتوسّطيلف األطلسي وجريانه احلف، 11/09بعد أحداث [...] نريد أن حيدث شرخ جديد يف املتوسّط 
 حتّى، بل جيب على العكس من ذلك أن نضاعف جهودنا من أجل التقارب االستمرار يف جتاهل بعضهم البعض أكثر من هذا

  .2"التحديات املشرتكة الناجتة خاصّةً عن اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ني يف مواجهةنصبح شركاءً حقيقيّ
ةً لتدعيم األبعاد يات اإلرهاب واالنتشار، تبنت قمّة براغ قراراتٍ مهمّإذًا، يف سياق البحث عن عمل مشرتكٍ ملواجهة حتدّ

ة عمل احتوت خطّ" تعزيز احلوار املتوسّطي مع وضع بيان مبجاالت التعاون املمكنة"ة للحوار، وخرجت بوثيقةٍ لـة والعمليّالسياسيّ
ة للطوارئ من أجل تطوير وحتسني محاية وخطط مدنيّ) د باملعلومات، مساعدة تقنيّة ومراقبة احلدودكالتزوّ(للقضاء على اإلرهاب 
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رية للحوار، جمموعةً من جماالت التعاون دت هذه الوثيقة، يف إطار الصيغة التطوّوقد حدّ. 1ةاملدنيني من خطر اهلجمات اإلرهابيّ
نة؛ مواضيع معيّ دةٍ للحلف ختصّمسؤولني سامني من البلدان غري احلليفة يف اجتماعاتٍ حمدّمشاركة : هاذات البعد التطبيقي أمهّ

أطلسي والشراكة من أجل السالم؛ االستفادة من اخلربة املكتسبة من الشراكة من أجل -التعاون يف إطار جملس الشراكة األورو
رات، ة بالتأقلم مع تصوّتطلّبات العملياتية وللسماح للدول املتوسّطيّلالستجابة للم السالم يف صاحل احلوار؛ تكوينٌ وتدريبٌ عسكريٌّ

، اهلادفة إىل )األمن البحري، اإلنقاذ اإلنساني، دعم السالم(ة ونشاطات التدريب املرتبطة بـعقيدة ومناهج احللف؛ متارينٌ عسكريّ
ن على احلدود، التخطيط لعمليّات اإلغاثة املدنية يف حتقيق التوافق العملياتي؛ الدفاع واقتصاد الدفاع؛ تشاور وتعاون حول األم

 2003التأكيد يف االجتماع الوزاريّ بربوكسل يف ديسمرب  ومتّ. حاالت الطوارئ؛ النشاطات العلميّة، ناهيك عن مواضيع أخرى
ات من دول ك قوّحترّإصالح الدفاع واحرتاف اجليوش، مسألة عمل و: على ضرورة مواصلة احلوار مع الرتكيز على ثالثة ميادين

  .2حةات املسلّم الدميقراطي يف القوّات األطلسية يف عمليات يقودها احللف والتحكّاحلوار مع القوّ
ر جماالت التعاون بالرتكيز على على تطوّ 2001ا سبق تأثري تداعيات االعتداءات على نيويورك وواشنطن يف واضح ممّ

زت األخرية على تقوية التعاون فقد ركّ. د على هذا النهجلتؤكّ 2004ة اسطنبول ةٍ، وقد جاءت قمّمكافحة اإلرهاب كأولويّ
مع االعتماد دائمًا على " رفع احلوار إىل شراكةٍ حقيقيّةٍ"ا حنو ة سريًيف املتوسّط وتعزيز احلوار مع بلدان الضفّة اجلنوبيّ العسكريّ

ع تصاعديا ليشمل توسّ MDWP(4(عمل سنويّ للحوار املتوسّطي  وضع برنامج ة اسطنبول، متّومنذ قمّ. 3قاعدة التمايز الذاتي
وزيادةً على قرار  .2010نشاطٍ سنة  700إىل حوايل  2004نشاطٍ سنة  100ميدانًا للتعاون، وانتقل من حوايل  30أكثر من 
 ملكافحة اإلرهاب يف إطار مبادرةٍة يف جهود حتديث جمتمعاهتا ويف اجلهود الدوليّ "الشرق األوسط الكبري"إشراك دول احللف 
 كذلك، استحداث جمموعةٍ ةالبارزة هلذه القمّ التطبيقيّةمن املخرجات ، فإنّ 5"مبادرة اسطنبول للتعاون"يت بـللتعاون مسّ جديدةٍ
  : 6ومن هذه اإلجراءات. ف مع التحديات اجلديدةمن أدوات العمل مع دول احلوار يف سياق إجراءات التكيّ جديدةٍ

ا يسمح مبراقبة ل قاعدة بياناتٍ تسمح بالولوج االلكرتوني إىل برنامج العمل السنوي للحوار املتوسّطي ممّإنشاء أوّ -
 نشاطات التعاون عن قرب؛

يف الوقت احلاضر مشاريعًا فعليّةً يف إطار التنفيذ مع دول احلوار املتوسّطي  ميكانيزم صندوق االئتمان الذي يضمّ -
 واألردن؛ على غرار موريتانيا

اهلادف إىل تطوير قدرات الشركاء يف دعم عمل احللف " أطلسي ملواجهة الكوارث-مركز التنسيق األورو"إنشاء   -
 يف مواجهة األزمات؛

اليةٍ مع دول احلوار تعزيز قدرة الناتو على العمل بفعّبغرض  PAP-T(7" (ط الشراكة للعمل ضدّ اإلرهابخمطّ"إقامة  -
 ؛يف إطار مكافحة اإلرهاب

                                                 
1 Ibid. 
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5 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.87. 
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7 PAP-T: Partnership Action Plan Against Terrorism. 



 

هتدف إىل تطوير اجلاهزية املدنية ملواجهة اهلجمات على  CEP(1" (ط الطوارئ املدنيخمطّ"ة عمل لـوضع خطّ -
 .اسةة احلسّالشعوب والبنى التحتيّ

 NTCI(2" (مة حلف مشال األطلسيّ للتعاون التدرييبمبادرة منظّ"ة اسطنبول، شهد احلوار املتوسّطي إطالق بعد قمّ
رة يف إطار احلوار هتدف هذه املبادرة إىل تكملة نشاطات التعاون املوجودة واملطوّ). ليتونيا(ريغا ة مبوجب قمّ 2007سنة 

ن هذا يتكوّ. يف معهد الدفاع التابع للحلف بروما" ة حلف مشال األطلسي للتعاون اإلقليميفصل منظمّ"املتوسّطي عرب تأسيس 
  .3حتدّيات األمن الراهنة يف الشرق األوسط الفصل من عشرة أسابيع من الدروس اليت ترتكز كذلك على

ة تعترب املبادرة األخرية تعزيزًا للحوار املتوسّطي للحلف، الذي يضاف إىل مبادراتٍ دوليةٍ متوسّطيّةٍ على غرار عمليّ
 ، فإنّ"نظريا"ومتكاملةً  وإن كانت هذه األطر منفصلةً. مة األمن والتعاون يف أوربّابرشلونة لالحتاد األوربّي واحلوار املتوسّطي ملنظّ

هناك درجةً من التنافس وتقاسم لألدوار بينها على أرض الواقع، سيما بني احلوار املتوسّطي حللف الناتو ومسار  أنّ ذلك ال ينفي
ية أوكلت متوسّط-مشروع الشراكة األورو ، فمن الواضح أن4ّبرشلونة يف سياق حبثهما عن تأسيس شراكةٍ أمنيّةٍ بني ضفّيت املتوسّط

ز على التعاون االقتصادي، يف حني أوكلت مهمّة التعاون اقتصادي لذا ركّ-ة مواجهة املشاكل ذات الطابع السوسيوله مهمّ
  .س مقاربته للحوار على هذا البعدالعملياتي إىل حلف مشال األطلسي الذي يؤسّ-العسكري

إىل األمن واالستقرار يف املتوسّط تبقى ضئيلةً، رغم مها احلوار املتوسّطي للحلف األطلسي لكن اإلضافة اليت يقدّ
هناك جمموعةً من التهديدات العابرة للحدود اليت هتدّد أمون  صحيحٌ أنّ. اعتماده مقاربةً أمنيّةً ختتلف عن مقاربة مسار برشلونة

ر أمن ا مشكالتٌ أمنيّةٌ أكرب ال ميكن تصوّمنها، لكن هناك أيضً مجيع الدول يف الضفّتني واليت تقتضي تعاونًا ومواجهةً مشرتكةً للحدّ
متارين اإلنقاذ االنساني، اإلغاثة، األمن البحري، إدارة األزمات، اخلطط  ما الذي ميكن أن تقدمهف. واستقرار املتوسّط دون تسويتها

توسّط بعيدًا أمن يف املوالال  سبّبات احلقيقية لال إستقرارواملدات املدنية للطوارئ وغريها من اإلجراءات يف سياق مواجهة املهدّ
-عن اإلرهاب والتهديدات اجلديدة؟ نقصد أساسًا هنا النزاعات اليت متزّق الفضاء املتوسّطي ويف مقدّمتها الصراع الفلسطيين

فمن املفرتض ن احللف يسعى إىل إجياد الثقة بني ضفّيت املتوسّط ويسعى إىل تغيري نظرة الدول اجلنوبية إليه، إذا كا ثمّ .اإلسرائيلي
ده تعامل احللف مع أي يغيّّّر هو نظرته إليها وأن ال يتعامل معها كمصدر لتهديد أمن أوربّا مثلما هو موجود يف الواقع، هذا الرأي يؤكّ

ة ي املعنيّة هالدول العربيّ د أنّة عرب حواره املتوسّطي، فالواضح واملؤكّمسألة منع االنتشار اليت يعتربها واحدةً من أهدافه احملوريّ
ة أسلحة إسرائيل النووية وال امتالكها ال يناقش أبدًا قضيّ) ة األوىل يف العاملة والنوويّة العسكريّبقيادة القوّ(احللف  هبذا احلظر ألنّ

ن دوله، يف هدفٍ يف اإلقليم املتوسّطي، ألنــّه ببساطة ال يعترب هذه األسلحة هتديدًا ألم صوارخيًا باليستيةً قادرةً على إصابة أيّ
د حمتواه ر لنا أيضًا غياب وثيقةٍ تأسيسيّةٍ للحوار حتدّوهذا ما يفسّ. حني مازالت الريبة والشكّ حيكمان عالقته بالدول العربية

ةٍ، على غرار الشراكة من أجل السالم مع أوربّا الشرقية أو العالقة مع روسيا اللّتني وضع احللف وثائق مؤسّسةً هلا، فالشكّ بدقّ

                                                 
1 CEP: Civil Emergency Planning. 
2 NTCI: NATO Training Cooperation Initiative. 
3 Malika Aït-Amirat, «OTAN. Quel scenario pour l’après-sommet de Riga?», El Djeich, n°522, janvier 2007, pp.26-28. 
4 Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide in the Mediterranean region», 
art.cit, p.16. 



 

اإلسرائيلي حيوالن دون الدخول يف ترتيباتٍ تعاقديّةٍ -واستمرار الصراع العربي) احللف وشركاؤه اجلنوبيون(تبادل بني الطرفني امل
  .سيما بالنسبة للطرف العربي

  األطلسيّ وصوره- دوافع التقارب اجلزائريّ :املطلب الثاني
- ةالعالقات اجلزائريّ ر ــ حلاجة املقام إىل ذلك ــ بأنّدون تكرار ما قلناه يف املطلب األخري من الفصل السابق، نذكّ

موروث : زت طوال عشرية التسعينيات بالربودة على الصعيد السياسي بسبب تظافر بعض العوامل نوجزها فيما يليية متيّاألمريكّ
ة؛ موقف الواليات يات حرب اخلليج الثانيّد بعدُ متامًا؛ تداعبني البلدين والذي مل يكن قد تبدّ احلرب الباردة واالختالف األيديولوجيّ

عن عنف النظام " فعل راديكايل ردّ"و" عنفًا سياسيا"حة ا كان يدور يف اجلزائر حني اعتربت سلوكات اجلماعات املسلّحدة ممّاملتّ
اعتربوا سلوكات اجلماعات حدة ألولئك الذين هام الواليات املتّ؛ ات1992ّة االنتخابية سنة اجلزائري الذي أوقف العمليّ السياسيّ

  .حة إرهابًا مبمارسة احملاباة جتاه النظام اجلزائرياملسلّ
كان هلذا النمط من العالقة دورٌ يف استبعاد اجلزائر من احلوار املتوسّطي حللف مشال األطلسي عند الشروع فيه سنة 

يف احلوار كي ال يعترب أنّ مثل ذلك السلوك إقرارٌ يته باحلكم حدة إشراك نظام مشكوك يف أحقّ، فقد حتاشت الواليات املت1994ّ
ب إشراك اجلزائر يف احلوار املتوسّطي للحلف األطلسي كان سببه جتنّ ويبدو أنّ. ةً ملمارسة قمع أكربخذه حجّمنها بشرعيته ويتّ

) كإسبانيا وإيطاليا(ة يف احللف دول األوربّيّأوّالً، أنّ بعض ال: تنيحدة استنادًا إىل حجّاألوّيل احلالة السابقة لعالقتها بالواليات املتّ
سنة  الرفض األمريكي حال دون ذلك؛ ثانيًا، أنّ انضمام اجلزائر إىل احلوار املتوسّطيّ ، لكن1ّسعت إىل إشراك اجلزائر يف احلوار

ر وجودمها لوال ازدهار حدة ومل يكن من املمكن تصوّيندرجان ضمن التقارب الشامل مع الواليات املتّوالتزامها األطلسي  2000
كان  األطلسيّ-اجلزائريّ د أنّ االتفاق األمينّوهو ما يؤكّأواخر التسعينيات، منذ ة يف كافّة امليادين األمريكيّ-ةالعالقات اجلزائريّ

  .ر يف احلواردًا رئيسًا لعضوية اجلزائة األوىل داخل احللف، وبالتايل كانت هذه العالقة حمدّن العالقة مع القوّتتوجيًا لتحسّ
بيد أنّ غياب اجلزائر عن احلوار يف بدايته ال يوعز إىل األسباب السابقة فقط، فهناك أسبابٌ أخرى على عالقةٍ بالوضع 

ة حدة األمريكيّظ على العالقة مع الواليات املتّهلا، التحفّأوّ: الداخلي آنذاك مل تكن لتسمح للجزائر باالخنراط يف احلوار اجلزائريّ
ر داخليا على ب التعاون مع احللف الذي كان من احملتمل أن يفسّ؛ ثانيها، جتن1991ّبعد قيادهتا للحرب على العراق سنة خاصّةً 

حة يف تلك اهتا املسلّة وتكريس جهود قوّللجزائر؛ ثالثها، إنشغال األخرية بأزمتها الداخليّ أنــّه مساحٌ له بالتدخّل يف الشأن الداخليّ
ي إىل ايل مل تول اجلزائر اهتمامًا باحلوار املتوسّطي الذي كان من احملتمل أن يؤدّيات اإلرهابية، وبالتّتصاعد العملّالفرتة ملواجهة 

هذه العوامل أبعدت احلوار . عملياتيّ-كبري منه على أعمال ذات بعدٍ عسكريّ تشتيت جهود جيشها، خاصّةً وأنــّه يرتكز يف شقّ
  .االهتمام اجلزائرياملتوسّطي مع احللف عن دائرة 

الداخلي ــ بالرغم من  ة التسعينيات على الصعيد األمينّرات اليت حصلت أواخر عشريّحال، فإنــّه بعد التطوّ على كلّ
عزلتها اليت عانت منها بسبب أزمتها  ة وفكّسعت اجلزائر إىل استعادة مكانتها الدوليّ ة داخل إقليمها ــبقاء بعض اجليوب اإلرهابيّ

ة وإعادة استثمّار الدائرة املتوسّطية، اخنرطت اجلزائر يف احلوار وليّة والدّعزلتها اإلقليميّمن عالمات زوال ويف واحدةٍ . ةليّالداخ
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براغماتية  ة على هنج أكثربعدما أصبحت تقيم سياستها اخلارجيّ ،2000مة حلف مشال األطلسي يف مارس املتوسّطي ملنظّ
ني الذي كُيّف مع التهديدات ملفهومها لألمن والدفاع الوطنيّ للرئيس بوتفليقة، باإلضافة إىل مراجعتهاوواقعية منذ العهدة األوىل 

ها قطريًا ألنــّها ظواهرٌ عابرةٌ هذه التهديدات ال ميكن حلّ ، فكلّ)يةمة واهلجرة السرّوباألخص اإلرهاب، اجلرمية املنظّ(اجلديدة 
إقليميا، ومن هنا كان الرهان اجلزائري على احلوار  ال إالّ ميكن معاجلتها بشكل فعّللحدود وشديدة االرتباط بعضها ببعض وال

اخنراط اجلزائر يف احلوار املتوسّطي بالذكر هنا أنّ  واحلريُّ. املتوسّطي كوسيلةٍ لتحقيق جناعةٍ أكرب يف مواجهة التهديدات اجلديدة
كما ، 19991عام  ني مسؤولني سامني وخرباء عسكريني من الطرفنيية أجريت بة سرّللحلف األطلسي سبقته اتصاالتٌ رمسيّ

التحديات "صَتْ ملعاجلة صّخُنفسها السنة من  لشبونة يف سبتمربمتوسّطيّةٍ ب-جلزائر للمشاركة يف ندوةٍ أطلسيّةٍاسبقته دعوة 
اخنراط اجلزائر يف احلوار املتوسّطي للحلف خضع وقد . 2يف اجتماع أطلسياجلزائر ة األوىل اليت تشارك فيها وهي املرّ ،"البحرية

وحدة ومشولية األمن يف املتوسّط؛ عدم قابليته للتجزئة واالرتكاز على : 3ة للبالدإىل ثالثة مبادئ على عالقةٍ بالعقيدة األمنيّ
للحلف  يف احلوار املتوسّطيّاالخنراط "مثلما أكّد عليه الرئيس بوتفليقة حني اعترب أنّ  التشاور واحلوار كأدواتٍ لتقريب الشعوب،

  .4"نيينبع من قناعة بأنــّه وحده التشاور والتعاون قادران على التقريب بني الدول وضمان االستقرار والسلم اإلقليميّ[...] 
بالنسبة للحلف، فإنّ املكانة : للحلف قادت إليه دوافعٌ من الطرفني الواقع أنّ انضمام اجلزائر إىل احلوار املتوسّطيّ

ثرواهتا ةً بالنسبة له؛ يف حفظ األمن يف املتوسّط الذي يعترب منطقةً حيويّ اسة للجزائر؛ دورها اإلقليمي احملوريّة احلسّاجليوسياسيّ
ها اجلديدة، كانت كلّ يف العقيدة األمريكية "ةٍدولةٍ حموريّ"كـ مكانتهاالطاقويّة؛ خربهتا األمنيّة غري املسبوقة يف مكافحة اإلرهاب و

ر النظرة ا اجلزائر، فإنّ تأكّدها من تغيّأمّ. يةً أكرب على اجلزائر وعلى ضرورة إدماجها يف احلوار املتوسّطيعوامل أضفت أمهّ
منوذجها يف مكافحة االرهاب؛ سعيها ملواجهة  ة وتصديرة معركتها الداخليّإثبات شرعيّاألمريكية ملا عانته داخليا؛ حبثها عن 

يف تقديم مسامهتها يف إعادة حتديد وإنشاء عالقاتٍ أفضل للتعاون "ة أو املفرتضة اآلتية من الشمال ورغبتها التهديدات احلقيقيّ
قناعةً لدى القادة اجلزائريني نت تعبري رئيس اجلمهورية اجلزائري ــ كانت عوامالً كوّ ــ على حدّ 5"واملشاركة يف الفضاء املتوسّطي

اش، مدير عام ألوربّا بوزارة د حنّح حممّتعليقًا على هذا االنضمام، صرّ. عالقات تعاون مع احللف األطلسي ية وضرورة إبرامبأمهّ
إىل ه يستجيب ــّألن: "قائالً 2002، سنة مة حلف مشال األطلسيّة ملتابعة التعاون مع منظّة ورئيس اللجنة الوطنيّة اجلزائريّاخلارجيّ

ز اجلهود اليت تبذل يف إطار املنتديات املتوسّطية األخرى اهلادفة إىل إقامة مناخ ألنــّه جاء ليعزّ"و [...]"انشغاالت بلدان املنطقة 
أنّ اخنراط دًا ، مؤكّ"من طرف اجلزائر قُبِل احلوار املتوسّطيّ" "[...] من السلم واألمن فضالً عن تطوير فضاءٍ للتنمية والرخاء

ة تقديم إسهامها يف حتديد عالقات يعكس إرادة احلكومة اجلزائريّ عن خيار اسرتاتيجيّ"للحلف نشأ  اجلزائر يف احلوار املتوسّطيّ
احللف بربوكسل يف  خالل زيارته ملقرّ وهذا تأكيدٌ ملا قاله الرئيس بوتفليقة. 6"متوسّطي-تعاون وشراكةٍ أفضل يف الفضاء األورو

                                                 
1 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.91. 
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3 Luoisa Dris-Ait Hamadouche, art.cit, p.165.  
4 Cité par: Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.91. 
5 Cité par: Ibid. 
6 Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), Managing change: Evolution in the global arena and mediterranean security 
(5th Mediterranean Dialogue International Research Seminar), Rome, NATO Defense College, 2003, p.22. 



 

يستجيب النشغاالت اجلزائر يف جمال الوقاية " خيارًا اسرتاتيجيا"، حني اعترب انضمام اجلزائر إىل احلوار املتوسّطي 2001ديسمرب 
  . 1من النزاعات وضمان استقرار املتوسّط

ةً سياسيّفًا مشل زياراتٍ منذ اخنراطها يف احلوار، شهدت العالقة بني اجلزائر واحللف نشاطًا عسكريا وسياسيا مكثّ
وقد مسحت الزيارات املتبادلة  .ة لدول احللف يف ميناء اجلزائرات البحريّوحداتٍ تنتمي إىل القوّ وعسكريةً من مستوى عال ورسوّ

  : ة على اإلطالقاألطلسيّ-ةومن أبرز أحداث العالقة اجلزائريّ. عاهتم من هذا احلوارللطرفني بتوضيح أهدافهما وحتديد توقّ
دت إلنشاء اليت مهّ) Klaiber(مة حلف مشال األطلسي كاليرب زيارة نائب األمني العام ملنظّ، 2001يف مارس  .1

 شراكةٍ بني اجلزائر واحللف؛

احللف ومقابلته لألمني العام للحلف لورد  ، الزيارة الرمسية لرئيس اجلمهورية اجلزائرية إىل مقر2001ّيف ديسمرب  .2
ةٍ لرئيس جزائري إىل ل زيارةٍ رمسيّوتعترب هذه الزيارة أوّ. قادته إىل بلجيكايف إطار الزيارة الرمسية اليت  روبرتسون

زةٍ مع احللف ة الصرحية يف إرساء عالقاتٍ كثيفةٍ ومميّالرغبة اجلزائريّ"واليت أكّدت عن  مركز قيادة احللف األطلسيّ
 ؛2"األطلسي

 ومقابلته ألمينه العام؛  2002ديسمرب  10قيادة احللف يف  الزيارة الثانية للرئيس بوتفليقة إىل مقرّ .3

 25إىل اجلزائر يف ) Jaap de Hoop Scheffer(زيارة األمني العام للحلف األطلسي جاب دو هوب شيفر  .4
واندرجت هذه الزيارة يف إطار جولة األمني العام إىل . ل زيارة ألمني عام للحلف إىل اجلزائروهي أوّ ،2004نوفمرب 

ني الذي كان ة احللف مع نظرائهم املتوسّطيّترقية احلوار والتحضري الجتماع وزراء خارجيّ دول احلوار لبحث مسألة
 ؛2004ديسمرب  08من املزمع انعقاده بربوكسل يف 

ــ رئيس ) Giampaolo Di Paola(بني الطرفني، زيارة األمريال جيامباولو دي باوال  يف إطار التقارب العسكريّ .5
وإجراؤه حمادثاتٍ مع عبد املالك إىل اجلزائر  2010مارس  14ــ يف  حلف مشال األطلسيّمة ة ملنظّجنة العسكريّاللّ

). قائد أركان اجليش الشعيب الوطين(وأمحد قايد صاحل ) الوزير اجلزائري املنتدب لدى وزير الدفاع الوطين(قنايزية 
عسكريّةٍ يف احللف بعد تلك اليت قادت الرئيس وتعترب هذه الزيارة الثانية يف ظرف ثالث سنواتٍ لرئيس أعلى بنيةٍ 

 .2007سنة ) Raymond Henault(السابق للجنة راميون هينو 

، مشاركة اجلزائر يف املتوسّطيالعسكري مع احللف يف إطار احلوار -ة للتعاون العملياتيومن بني اخلطوات الرمسيّ 
ا على أمّ. ة للحلفعلى اجتماعات اجلمعية العامّ زيادةً ،دة يف بروكسلة املنعقاجتماعات قادة أركان اجليوش واالجتماعات الوزاريّ

بني اجليش اجلزائري بينها ووالتمارين املشرتكة  ة التابعة حللف مشال األطلسيّات البحريّر للقوّاملتكرّ الرسوّ اتي، فإنّالصعيد العمليّ
 16إىل  12يف ميناء اجلزائر من  ةٍل مرّالبحرية للحلف األطلسي ألوّات وحدات من القوّ رسوّ: نذكر منها على سبيل املثال ،عديدةٌ
أكرب؛  ةٍعسكريّ اتٍواليت جاءت يف إطار اختبار قدرة اجليش اجلزائري على التعبئة، التنظيم واملشاركة يف عمليّ 2002ماي 

ة ؛ مشاركتها يف العمليّاملتوسّطيباحلوار  ةول املعنيّصت للدّالست اليت خصّ ةالتدريبيّ اتيف العمليّ 2005مشاركة اجلزائر سنة 
؛ توسّطة يف املصت لتأمني احلركة البحريّوخصّ 2006اليت انطلقت سنة " Active Endeavour"ة حللف مشال األطلسي البحريّ

                                                 
1 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.54. 
2 Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.22. 



 

واليت هدفت حسب القيادة العليا ، Phoenix express"1"ة يف املناورات البحريّ 2008أفريل  22إىل  08مشاركتها من 
 املتوسّطيودول احلوار  ول احلليفةات الدّدس األمريكي، قوّمن األسطول السا لوحداتٍ تشكيل مشرتكٍ"ة إىل ة اجلزائريّللبحريّ

هذا، وتندرج نشاطاتٌ أخرى للتعاون بني الطرفني يف إطار احلوار . 2"ات املنع واإلنقاذة، عمليّإلجراءات مراقبة السفن التجاريّ
لتعاون الربملاني الذي شهد تبادل زياراتٍ بني وفودٍ برملانيّةٍ من الطرفني خالل السنوات املاضية؛ تطوير التعاون املتوسّطي على غرار ا

ويضاف إىل هذا التعاون مع احللف يف جمال اخلربة، . مبا فيه التعليم العايل والبحث العلمي، احلماية املدنية والبيئة يف اجملال املدنيّ
  .3ثالتكوين التقين والبح

لها الطرفان ة خاضعة لقاعدة التمايز الذاتي، وهي قاعدةٌ يفضّأمّا بالنسبة لصيغة العمل بني اجلزائر واحللف فهي ثنائيّ
نشاطاهتا يف  يف هذا السياق، ترافع اجلزائر عرب. طرفٍ يف احلوار على حدة ألنــّها تسمح بتعامل متفرّدٍ يستجيب النشغاالت كلّ

 تبقى اجلزائر مؤيّدةً لرتقية تعاون ثنائي ذو امتيازات بني احللف وكلّ"براغماتيّ ومتمايز على حسب الدول، احلوار من أجل تعاون 
ر برنامج تفرتض هذه العالقة إشراكًا أكرب للدول املتوسّطية يف تصوّ. واحدٍ من الشركاء يرتكز على احلاجيات اخلاصّة لكل شريك

 ويشارك احللف األطلسيّ. 4"املدني والعسكري على حدٍ سواء مستوى عال تضمّالتعاون ووضع ميكانيزماتٍ للتشاور على 
 :ر باملبادئ اليت يرتكز عليها التعاون مع اجلزائر وهياجلزائر يف انشغاهلا هذا استنادًا إىل ما قاله أمينه العام روبرتسون عندما ذكّ

ب التحديد املشرتك للنشاطات املشرتكة، والتكامل ادلة اليت تتطلّاحرتام اخلصوصيّات ورفض مقاربةٍ منطيةٍ لألمن؛ املسؤولية املتب
  .بعة يف جمال األمنالقائم على التنسيق بني األفعال املتّ

  األطلسيّ- مزايا وحدود التعاون اجلزائريّ:املطلب الثالث
تكون طرفًا مهما يف تسعى اجلزائر ألن  نتساءل اآلن عمَّ هي غايات اجلزائر من احلوار املتوسّطي للحلف األطلسي؟

متوسّطي واالستفادة من خربة ومهارة احللف -احلوار االسرتاتيجي وأن تساهم يف إعادة بناء الوجه االسرتاتيجي للفضاء األورو
 العسكرية والعملياتية، وهو ما مل تستطع حتقيقه من خالل مسار برشلونة، فتعثّر األخري حتّم تطوير مثل هذا النوع من العالقات مع

وقد اعرتف وزير اخلارجية اجلزائري السابق حممد جباوي هبذا حني قال أنّ اجلزائر باخنراطها يف احلوار املتوسّطي للحلف . احللف
من هذا املنطلق، ميكن القول أنّ حلوار . 5"العسكري يف إطار مسار برشلونة-ق بالتعاون السياسيإىل ملء فراغ فيما يتعلّ"تسعى 

 قٌ بتحديث اجلزائر جليشها وإصالح دفاعها والرفع من مستواه، والثاني مرتبطل متعلّاألوّ: صدان جوهرياناجلزائر مع احللف مق
  .ــ ويف مقدمتها اإلرهاب ــ ضمن فضاءٍ أرحبٍ وبالتعاون مع فواعلٍ أكثر وأقوى مبواصلة حرهبا ضدّ التهديدات اجلديدة

اجلزائري وإضفاء احرتافيّةٍ أكرب عليه وتعزيز أنظمة أسلحته، فيتمحور حول عصرنة اجليش  بالنسبة للمقصد األوّل،
فمن الواضح أنّ الغرض احملوري لتعاون اجليش اجلزائري مع البنى العسكرية للحلف األطلسي وخمتلف الدول  .قيادته واتصاله

ن من األسلحة احلديثة األعضاء فيه هو إفادة عناصره من حتديثٍ نظري وعملياتي وكذا سعيه إىل جتهيز وحداته مبا ميك

                                                 
ومشال  أوربّامبشاركة احللف األطلسي ودول من جنوب  2011جوان  15ماي و 23ستجري بني  توسّطدة يف البحر األبيض املمن املزمع كذلك أن تشارك اجلزائر يف مناورات متعدّ 1

 .05، ص11/11/2009، 6175، العدد )يومية جزائرية(اخلرب  :أنظر. 2010اري بي هاريس قائد األسطول األمريكي السادس يف نوفمرب هه األمريال أكّدإفريقيا، مثلما 
2 Cité par: Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.54. 
3 Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.23. 
4 Ibid, p.25. 
5 Cité par: Ibid. 



 

والتكنولوجيا الدقيقة مبا حيقّق له فعّاليةً أكرب يف عملياته مستفيدًا من رفع احلظر غري الرمسي عن تسلّح اجلزائر عقب أحداث 
ر طوّالعلمية والتقنية لت أكيد أنّ اجلزائر ــ كي حتقّق ذلك ــ حتتاج إىل دعم سياسي ولوجيسيت من احللف وخرباته ومهارته .11/09

اجليوش  أساليب أجنع ملواجهة التحدّيات اليت تفرضها التهديدات العابرة لألوطان، فمن املعلوم أنّ اجليش اجلزائري، ككلّ
ة باالستقرار مثل العصيان مل ينب لالستجابة إىل احلروب الال تناظرية، وبالتايل فهو غري مُعدٍ للتعامل مع العوامل املخلّ الكالسيكية،
تهريب عرب احلدود وباألخص، اإلرهاب الدويل، وهذا ما حصل سنوات التسعينيات حني وجد اجليش اجلزائري العسكري، ال

  .بت عليه مراقبتها ومواجهتهاحةٍ تعتمد أساليب هجوم وانسحابٍ صعّنفسه يف مواجهة جمموعاتٍ مسلّ
عطي لبناه مرونةً أكرب كي يستجيب م وميتلك تكنولوجيا أفضل وأن يينبغي على اجليش اجلزائري أن حيرتف، أن يتحكّ

جزءًا  األطلسي بالفائدة على اجليش اجلزائري ألنّ- ضمن هذا السياق، ميكن أن يعود برنامج التعاون اجلزائري. لتحديات احلاضر
قةٍ واسعًا منه كُرِّسَ للتكوين، إذ يشارك ضبّاط جزائريون يف عمليات تكوين خاصّةٍ يف مدارس احللف حول مواضيع ذات عال

م يف السالح والعتاد، التقنيات اجلديدة ملواجهة اإلرهاب احلضري، مسؤولية القوّات بالتحديات املعاصرة مثل حفظ السلم، التحكّ
اته سواء على املستوى الداخلي أو ، وهو تكوينٌ من شأنه املسامهة يف حتسني قيادة اجليش اجلزائري ملهم1ّاملسلحة يف محاية البيئة

ل إنسانيةٍ أو حلفظ السلم والنظام مع قوّاتٍ أجنبيةٍ يف أقاليم ال تدخل ضمن نطاق حال إدماجه يف عمليات تدخّاخلارجي يف 
م على اجليش اجلزائري عصرنة وتكييف بناه مبا يتناسب مع متطلّبات وإنّ االشرتاك يف عمليات من النوع األخري حيتّ. تهصالحيّ

  . ية من التقانة املعمول هبا يف احللف ودولهاألمن اجلماعي واملعايري والدرجة العال
مبا فيها جتارة املخدرات،  (مة ق مبواجهة التهديدات اجلديدة لألمن وهي اجلرمية املنظّأمّا بالنسبة للمقصد الثاني، فيتعلّ

ملواجهة انتشار وتنامي  .، اإلرهاب، انتشار األسلحة بنوعيها اخلفيفة وأسلحة الدمار الشامل، وباألخصّ)التهريب واهلجرة السريّة
رت اجلزائر وبنى احللف أساليبًا للتنسيق فيما بينها فضالً عن االستعمال املشرتك للمعلومات يف إطار االتفاق هذه التهديدات، طوّ

إذ ، 2ذا التبادلية هومحاية سرّ هماة بينبتبادل املعلومات والوثائق ذات الطبيعة العسكرية واألمنيّ ع بني اجلزائر واحللف اخلاصّاملوقّ
. الية قدراهتا العمليّاتيةالةٍ ومناسبةٍ لتحسني فعّة اجلزائرية عرب هذا التعاون إىل االستفادة من أدواتٍ تقنيةٍ فعّتطمح املصاحل املختصّ

ياة العادية يف قة خبطّة الطوارئ املدنية اليت هتدف أساسًا إىل احلفاظ على احلمن جهةٍ أخرى، تشارك اجلزائر يف املناقشات املتعلّ
   .3ب فيها االنسان كاحلرائق مثالًحاالت الطوارئ مثل احلروب والكوارث الطبيعية أو اليت يتسبّ

منذ  األطلسية متحورها يف أكرب جزء منها حول مكافحة اإلرهاب وباألخصّ-لكنّ البارز يف العالقات اجلزائرية
ــ من مقاربةٍ براغماتيةٍ ة املأساة األمريكيّ تلك تعترب الصعيد،هذا على . 2001االعتداءات على واشنطن ونيويورك سنة 

دفعت املسؤولني و) حماربة اإلرهاب(وحّدت بني سلّم األولويات األمنيّة للطرفني ها ــّر ألنبالنسبة للجزائ 4"ضربة حظٍّ"ومصلحيةٍ ــ 
بعدما  اإلرهاب ضدّ التعاون ا يفا مهمشريكً ك احلنيفأصبحت منذ ذل هلا، تغيري نظرهتم إىل ــ ويف الغرب عمومًا ــ األمريكيني

 اجلزائر استغالل هذه الفرصة، فبعدما أحسنتوقد . مطلوبةٍ على املستويني اإلقليمي والدويل صارت خربهتا يف هذا اجملال جدّ
ن أقبل و ،سنرى يف املبحث القادمرواجًا غري مسبوقٍ على الصعيدين اإلقليمي والدويل، مثلما  مقاربتها للظاهرة اإلرهابية عرفت

                                                 
1 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.91. 

 .219-218عبد النور بن عنرت، مرجع سابق، ص ص  2
3 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.91. 
4 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.56.  



 

منية، االقتصادية، األالسياسية، ( على مجيع األصعدةواملبادالت عالقات من ال كثيفةٍ تطوير شبكةٍ ة حنوعامّ ه سلوكها اخلارجيتوجّ
تها يف مكافحة اسرتاتيجيّدمج تعزيز مكانتها إقليميا وداخل احلوار املتوسّطي للحلف عرب إىل  اجلزائر سعت، )العلمية وغريها

االتفاق الذي حصل بينها وبني دول احللف حول قرارات األمريكيّة مرتكزةً على  دارةشنّتها اإلاإلرهاب يف إطار احلرب الشاملة اليت 
يف ارتكز عليها تعاوهنما  نقطة التقاءٍ بني الطرفنيالذي يعترب  13731قة مبكافحة اإلرهاب الدويل سيما القرار جملس األمن املتعلّ

فإنّ من عالمات استغالل اجلزائر لتلك الفرصة استنادها يف عالقاهتا مع كذلك، . ه العملياتيجمال مكافحة اإلرهاب يف شقّ
 رئيس اللجنة الوطنية اجلزائرية ملتابعة التعاون مع احللف األطلسي ــ األطلسي إىل جتربتها يف مكافحة اإلرهاب معتربةً نفسها ــ وفق

  . 2"ة ضدّ هذه الظاهرةوبلدًا رائدًا يف كفاح اجملموعة الدوليّ[...] يف مكافحة اإلرهاب  ةًحموريّ دولةً"
د أنّ اجلزائر حباجةٍ إىل مثل هذا اخلطاب كي جتين بعض املزايا يف عالقتها مع األطلسي، مثل االستفادة من من املؤكّ

ة مة، أو كي حتظى مبكانةٍ رياديةٍ مقارنةً بدول اجلنوب املعنيّواجلرمية املنظّرة تكنولوجيًا حملاربة اإلرهاب متطوّ األسلحة الغربية اجلدّ
ة الطويلة بظاهرة اإلرهاب يف املنطقة، لكنّ هذا ال جيب أن حيجب باحلوار باعتبارها صاحبة اخلربة الوحيدة والدراية العملياتيّ
خمابر أفكار احللف ودوله وفق ما يتماشى مع مدركاهتا  وُضِعَ يف: الرؤية حول حقيقة احلوار مع احللف، فلهذا األخري حدود

مناول أمين  دول اجلنوب ــ كمجردّ وأهدافها وأطلق مببادرة فرديّةٍ منها، وبالتايل فهو ال حييد عن قاعدة التعامل مع اجلزائر ــ وكلّ
احللف  ة هرم أولوياتمريكيون يف قمّلسياسة احللف، سيما بعدما حصر أكرب جزء من دورها يف مكافحة اإلرهاب اليت وضعها األ

  . ، وهذا طبعًا يندرج ضمن االسرتاتيجية األمريكيّة الشاملة اليت بنيت على احلرب على اإلرهاب2001منذ نياملتوسّطيوشركائه 
يف " الرائدة"و" ةالدولة احملوريّ"ين بصفة الذي رمسه هلم األمريكيون مغرتّ املشكل أنّ املسؤولني يف اجلزائر ساروا على اخلطّ

ة يف مكافحة اإلرهاب ــ رغم ريادهتا ــ ضُخِّمت من مكافحة اإلرهاب، رغم أنــّهم يدركون أكثر من غريهم أنّ التجربة اجلزائريّ
حوايل أربع مرات عدد (قتيل  100000 من ي إىل أكثرأن ال تؤدّ يفرتض فيهايف مكافحة اإلرهاب  ناجحةً جتربةً ألنّ طرف الغرب،

يعتمد على الديون كمصدر دخل كان اقتصادها  يف دولةٍ 3مليار دوالر من اخلسائر املادية 20وحوايل ) 11/09ضحايا اعتداءات 
مل خيل إذًا،  .اقتصاديا فقد كانت فاشلةً-رئيس، ثمّ إنّ جناح التجربة اجلزائرية كان على املستوى العسكريّ، أمّا سياسيًا، وسوسيو

، املستخدم من طرف بعض األطراف يف النخبة احلاكمة اجلزائرية، من التوظيف ملآرب مرتبطةٍ بالبحث عن "ةالدولة احملوريّ"خطاب 
يف مكافحة اإلرهاب يفرتض أن يبقى يف " النّاجح"نظام متنازع حول شرعيته داخليًا، زد على ذلك أنّ  مصدر خارجيّ لشرعية
  . رى لتوظيف التجربة اجلزائرية يف مكافحة اإلرهاب لصاحل بعض األطراف للبقاء يف سدّة النظامالسلطة، وهذه صورةٌ أخ

ية اقتضتها هذه األمهّ ، لكنّصحيحٌ أنّ اجلزائر أصبحت فاعالً جيوسياسيا مهما بالنسبة لواشنطن واحللف األطلسي
الال أمن والال إستقرار يف اجلزائر ال تؤثّر على جوارها  فقد استنتجت واشنطن من جتربة التسعينيات أنّ انعكاسات. املصلحة

ر أيضًا على االستقرار العاملي وعلى املصاحل األمريكية، وحبكم مكانتها هذه، فإنّ مستقبل اجلزائر اجلغرايف املباشر فقط، بل تؤثّ
ةً فرنسا وإسبانيا، فهذه الدول غري مستعدة السياسي أصبح موضع اهتمام كبري بالنسبة للواليات املتحدة وحلفائها األوربّيني، خاصّ

د حتمًا النظام القائم، ألنّ ذلك سيهدّ دٍ معادٍ للغرب حملّر، وال لتقبل حلول نظام أصويل متشدّإطالقًا ال لرؤية التجربة اجلزائرية تتكرّ
                                                 

 . 128يف الصفحة ) 1(حمتوى القرار يف اإلحالة املرجعية رقم راجع  1
2 Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.23. 
3 Carlos Echeverria, «L’Algérie, un acteur essentiel de la coopération euro-méditerranéenne. Le cas de lutte antiterroriste», 
in: Nourredine Abdi (ed), Algérie, Maghreb. Le pari méditerranéen, Pari, institut du monde arabe, 2003, p.300. 



 

ا سينعكس سلبًا بالتأكيد على والغاز ممّب اضطرابًا يف األسواق الدولية للنفط ته، وسيسبّاألمن يف املغرب العربي واملتوسّط برمّ
اقة واستثمّاراهتا يف اجلزائر، هذا فضالً عن انعكاسات اهنيار استقرار اجلزائر د حاجيات أوربّا للطّاملستهلك األمريكي وسيهدّ
  . 1على تأجيج اهلجرة حنو أوربّا

من هذا املنطلق، . زائر على هنجهماهذه األسباب إذن اليت جتعل من مصلحة واشنطن واحللف األطلسي أن تسري اجل
الذي مهما بلغت درجته فإنــّه لن يرقى إىل التحالف  فإنّ اجلزائر ال جيب أن تغرتّ ال بالتحسّن يف العالقات مع واشنطن،

التفكري  اليت ومستها هبا علب االسرتاتيجي الذي جيمع واشنطن بإسرائيل أو املغرب األقصى مثالً، وال خباصّية الدولة احملوريّة
ة جيب أن متارس تأثريها سواء يف احلوار السياسي أو فدولة حموريّة حقيقيّ األمريكيّة ألنــّها توظّف خلدمة مصلحة واشنطن،
، وأن ال تكون جمرّد داعم لألهداف االسرتاتيجية للقوى الكربى ومناوالً ملشاريعها 2االسرتاتيجي لألمن الذي يقام يف منطقة جوارها

اجلزائر يف سياق احلوار املتوسّطي للحلف األطلسي الذي تسطر أجندته مبا خيدم مصلحة الطرف املبادر أوّالً وقبل  كما هو حال
إن كانت برامج العمل الفردية توضع وفق قاعدة التمايز الذاتي وحاجات كلّ طرف وهذا التحليل لديه سندٌ يف  حتّىكلّ شيء، 

جلزائر حنو أن تكون مناوالً لسياسته وداعمةً سري باوالعسكري يف إطار احلوار مع احللف األطلسي يالتعاون العملياتي نمط ف. الواقع
عرب تعاوهنا مع بنى احللف ميكن أن يستفيدا من حتديثٍ وتطوير خيدم  اجلزائرِيَيْنْحة صحيحٌ أنّ اجليش والقوات املسلّ. ألهدافه

ة وتعاونه بالغ األمهية يف اجلزائر ستستفيد من خربة احللف، مهارته العسكريّيف املستقبل، صحيحٌ كذلك أنّ  مسار احرتافيتهما
، اضئيلة جد احلوار مناجلزائر الفائدة اليت ستجنيها مواجهة التهديدات اجلديدة وتسيري احلروب الال تناظرية، لكن ما عدا هذا فإنّ 

الطرفني سيستفيد من  أيّ: نطرح سؤاالً بسيطا هنا. ة والكامنةسيما يف جمال الدفاع الوطين ومواجهة التهديدات الصلبة احلقيقي
ات حفظ السلم، اإلنقاذ واإلغاثة، تأمني احلركة البحرية وغريها من التمارين املشاهبة؟ منطقيًا ب على عمليّةٍ للتدرّمناوراتٍ حبريّ

ة تابعة سّط هي سفنٌ مدنية، جتارية أو عسكريّيف البحر املتو أنّ احللف هو الطرف املستفيد أكثر، ألنّ أغلب السفن اليت مترّ
تراهبا قادرة على الوصول إىل  حول صواريخ إسرائيليةٍللجزائر  معلوماتٍسيقدم احللف األطلسي أنّ  لأيضًا، هل ميكن ختيّ. لدوله

إطار إجراءات بناء الثقة  ر اليت يريد تطبيقها مع دول احلوار يفقاعدة التبليغ املبكّاحللف ق النووية؟ هل سيطبّ امنشآهتوقصف 
مثل  ــ احللف يسعى ألنّأكيدٌ ال،  3؟على مقربة من مياهها اإلقليمية توسّطإلبالغ اجلزائر بتجريب إسرائيل لصاروخ يف عرض امل

النووي للنقاش، حها ة تسلّوال يطرح متامًا قضيّ حإسرائيل يف جمال التسلّصاحل ي ونوعي لإىل احلفاظ على تفوق كمّ األوربّي ــاالحتاد 
أفريل (ة واشنطن األطلسية بدأ منذ قمّ اتالعابرة للقارّ بالرغم من أنّ اهتمامه مبسألة أسلحة الدمار الشامل وانتشار الصواريخ

   .، وبالرّغم من تأكّده بأنّ استقرار وأمن املتوسّط ال ميكن أن يتحقّقا دون معاجلة هذه املسألة)1999
نتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية القادرة على محل رؤوس نوويّةٍ يف إهتمام احللف بقضايا حظر ا

هٌ باألساس للدول مضامني برامج احلوار، مع تغاضيه يف املقابل عن األسلحة النوويّة اإلسرائيلية دليل على أنّ هذا احلظر موجّ
قيها دائمًا ضعيفةً مقارنةً بإسرائيل، وهذا انكشاف أمين للجزائر حها يف الوقت نفسه مبا يبالعربية، وهي صيغة ملراقبة وكبح تسلّ
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  .62عبد النور بن عنرت، مرجع سابق، ص: عن
2 Aomar Baghzouz, «Place et rôle de l'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.57. 
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وأنــّها على " خيارًا اسرتاتيجيا"للوحدة املغاربية اجلزائر كذلك، فإنّ اعتبار . كما أشرنا يف مطلب سابق من هذا الفصل
هذه  بعة يف احلوار مع احللف، ألنّنائيّة املتّال يتماشى وصيغة العمل الث 1"بعيدًا يف بناء احتاد املغرب العربي استعدادٍ للمضيّ"

الصيغة تضرب العمق االسرتاتيجيّ املغاربيّ للجزائر وترتكها بعيدةً عن بناه اإلقليميّة، فمنذ الشروع يف احلوار مع احللف إىل غاية 
الرهان على القوى الغربيّة يف  الغربيّة، ممّا يؤكد أنّاملغربية وال يف قضية الصحراء -م يذكر يف العالقات اجلزائريةتقدّ ق أيّاليوم مل يتحقّ

حتقيق وحدةٍ إقليميّةٍ مغاربيّةٍ، مثلما تطمح إليه اجلزائر ودول املغرب العربي، ضعيفٌ إن مل يكن خاطئًا، بل األدهى من هذا أنــّه 
األمريكية، وهو ما لن يتماشى بالتأكيد مع  د اجلزائر بالذوبان يف فضاءاتٍ جيوسياسيّةٍ أوسع حتت قيادة الواليات املتّحدةيهدّ

  .اجلزائر األمنيّة اليت تسعى إىل احلفاظ عليها التوجّهات االستقالليّة لعقيدة
فقط وإمهال قضايا  مكافحة اإلرهاب غطاء عالقتها مع احللف األطلسي حتت من مصلحة اجلزائر عدم تصميم إنّ

ه ثمّ إنّ التعاون مع الغرب ملكافحة اإلرهاب ضروريٌ لكنّ. وطنيني على املدى البعيدأخرى قد تكون أهمّ بالنسبة ألمنها ودفاعها ال
  .ل تربةً خصبةً لنشأهتا وتناميهاتشكّ) فقر، بطالة، ظلم(غري كافٍ للقضاء على هذه الظاهرة اليت تبقى العديد من الظروف احمللية 
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  أطلسية- األورو املتوسّطية اجلزائرية ضمن املبادراتاملقاربة األمنية   :املبحث اخلامس
ة املتوسّطية عن عقيدةٍ واحدةٍ تقوم على جمموعةٍ من املبادئ تبنّتها منذ تدافع اجلزائر عرب مشاركتها يف احلوارات األمنيّ

رأينا ــ التقارب مع الواليات املتحدة  أكثر براغماتية وواقعية كانت أكرب جتلّياته ــ كما استقالهلا لكن باالجتاه يف العقد األخري حنو
ة ا قد أشرنا يف بعض الفقرات من هذا الفصل إىل املقاربة األمنيّوإن كنّ. األمريكية واالخنراط يف احلوار املتوسّطي للحلف األطلسي

ر اجلزائري التصوّ اجلزائرية، فسنحاول من خالل هذا املطلب حتديدها بشيء من التفصيل بدءًا بتحديد مرتكزاهتا ثمّ بتفكيك
  .لقضايا االنشغال األمين ذات األولوية يف املتوسّط

  واألمن يف اإلقليم املتوسّطي وفق العقيدة األمنية اجلزائرية سبل إحالل االستقرار :طلب األوّلامل
ة األوىل ملؤمتر األمن القمّ تعود املبادئ األوىل للمقاربة اجلزائرية لألمن يف املتوسّط إىل املواقف اليت دافعت عنها اجلزائر منذ

األمن  أوّالً، أنّ: ، ونقصد هبذه املبادئة للبلد منذ ذلك التاريخواليت طبعت العقيدة األمنيّ 1975والتعاون يف أوربّا هبلسنكي سنة 
أمن أوربّا مرتبط يف  االعتماد األمينّ املتبادل بني ضفّتيه أمرٌ مفروغ منه؛ ثالثًا، أنّ يف املتوسّط شامل ويبنى مجاعيًا؛ ثانيًا، أنّ

جوهره باألمن يف املتوسّط؛ رابعًا، أنــّه وحدمها احلوار والتشاور قادران على تقريب شعوب ضفّيت املتوسّط وعلى ضمان حتقيق 
ذه املبادئ مشاركتها النشطة يف كل املبادرات األمنية املرتبطة بالنطاق ويفسّر تبين اجلزائر هل. 1السّلم واالستقرار اإلقليميني

اجليوسياسي املتوسّطي، كما يفسّر مطالبتها ببذل اجلهود واملثابرة يف التشاور واحلوار من أجل االستجابة بطريقةٍ أفضل ملصاحل مجيع 
كلّ املسائل اليت هتمّ "  قرار واألمن اإلقليمي، فحسب اجلزائر،األطراف يف الشمال واجلنوب وإجياد إجاباتٍ مشرتكةٍ ملتطلّبات االست

اإلقليم املتوسّطي جيب أن تُقرَأَ يف إطار شامل، أخذًا باالعتبار مصاحل وانشغاالت بلدان الضفّتني سواء على املستوى السياسي، 
هذا املبدأ هو  عدم قابلية األمن فيه للتجزئة ألنّ كلّ تعاون يف هذا الفضاء جيب أن يقوم على وإنّ ،"األمين، االقتصادي أو اإلنساني

  .2متوسّطي-الوحيد القادر على محاية املصاحل الشرعية للكلّ يف الفضاء األورو
إىل إمياهنا بوجود تناسق وتكامل  الرمسي ــ ــ حسب موقفها ويوعز انضمام اجلزائر إىل خمتلف احلوارات متعدّدة األطراف

وتُعَبّر هذه املقاربة عن الطموح . هذا التكامل يسمح لكلّ حوار باالستفادة من اإلجنازات احملقّقة يف احلوار اآلخر بينها، وإنّ
اجلزائري إىل أن يقود احلوار املنتظم إىل إنشاء آلياتٍ مجاعيّةٍ تثمر عن تفعيل اجلهود الرّامية إىل إحالل السلم واألمن يف الفضاء 

مشاركتها يف كلّ  كما تعترب اجلزائر أنّ .اون من أجل التنمية يف كنف مجيع البناءات األمنيّة هلذا الفضاءاملتوسّطي وتنشّط التع
احلوارات، الرتتيبات واإلجراءات األمنيّة الشاملة واحملدودة، الرمسية وغري الرمسية، يف املتوسّط بعد إطالق مسار برشلونة تندرج 

   .توسّطيةم-ضمن جهودها يف دعم الشراكة األورو
وتؤكّد اجلزائر أنــّها ال ترفض املشاركة يف أيّ مبادرةٍ قائمةٍ على احلوار، التشاور واملنفعة املتبادلة من شأهنا حتقيق 

ل يف الشؤون الداخليّة األهداف السابقة يف الفضاء املتوسّطي بشرط أن ال تتعارض مع هنجها السيادي وأن ال تكون أداةً للتدخّ
رية وليست املقاربة اليت تدافع عنها اجلزائر ضمن الدائرة املتوسّطيّة إالّ امتدادًا لعقيدهتا التحرّ. الخرتاق سيادهتاول وال للدّ
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ة، مثلما رأينا بصدد حتليل املقاربة اجلزائرية يف التعامل مع املوروثة عن الثورة واليت تصّر عليها اجلزائر يف خمتلف حترّكاهتا الدوليّ
نظامها "وأن ختتار " تتمتّع بأمن غري منقوص"فوفق العقيدة اجلزائرية، من حقّ كل دول املتوسّط أن . اربية واإلفريقيةالدائرتني املغ
  .الذي ترى أنــّه األنسب لضمان أمنها ويؤدّي هبا إىل التخلّص من خمتلف مهدّداته دون تدخّلٍ أو إكراهٍ خارجِيَيْنِ 1"لألمن القومي
ة ال مفرّ منهما ملواجهة كثري من ة واألمنيّويل والشراكة يف اجملاالت السياسيّإن كانت اجلزائر تقرّ بأنّ التعاون الدّ حتّىو 

ة للدول ضمن تصرّ أيضًا على وجوب احرتام السيادة الوطنيّالتهديدات بسبب طبيعتها الال قطرية والعابرة لألوطان، فإنــّها 
ا ينبغي أن تتماشى واملبادئ اليت يكرّسها القانون الدويل، يات املشرتكة متوسّطينّ مواجهة التحدّمسارات الشراكة والتعاون، أل

  .2ة أو التهديد هباة للدول، وأن تبتعد عمّا يتنافى مع هذه املبادئ، كاللجوء إىل القوّخاصّةً عدم التدخّل يف الشؤون الداخليّ
ةٍ ة يتعيّن أن تُدْعَمَ بإرادةٍ سياسيّة واألمنيّزائر أنّ الشراكة يف اجملاالت السياسيّق هبذه اجلزئية األخرية، ترى اجلفيما يتعلّ 

متبادلةٍ للدول املتوسّطيّة للتضامن، وهذا ما سيسمح بتقوية الدميقراطية ودعم دولة القانون يف دول الضفّة اجلنوبية وحتييد األنواع 
وال يردّ . 3رمية الدولية املنظمة ــ املهدّدة للسلم، األمن واالستقرار يف املتوسّطاجلديدة من املخاطر ــ ويف مقدمتها اإلرهاب واجل

تأكيد اجلزائر على ضرورة احرتام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخّل يف شؤوهنا احمللّية إىل املوروث الثوري الذي طبع العقيدة 
اجلزائري من تدخّل خارجي يف شؤوهنا احملليّة، خاصّةً وقت كانت تُعْتَبَرُ عامل فقط، بل يوعز أيضًا إىل التخوّف  األمنيّة اجلزائرية

ةٍ ألمنها القومي ومل توقّع فعلى خالف جرياهنا، استطاعت اجلزائر أن حتافظ على عقيدةٍ مستقلّ. هتديدٍ لألمن يف املتوسّط وأوربّا
ر اجلزائري وميكن أن ندرج هذا التصوّ. دة ويف غمرة أزمتها الداخليةةٍ حتّى يف فرتة احلرب البارعلى اتفاقيات دفاع مع قوى أجنبيّ

ه باألساس إىل دول االحتاد األوربّي اليت أرادت اجلزائر منها أن تفهم أنّ اخنراطها يف مسار شراكةٍ يف خانة اإلجراء الوقائي املوجّ
، ال يعين مطلقًا أنــّها ستسمح لطرفٍ أجنيب )ا الغربية يف السابقمثل حوار احتاد أوربّ(ةٍ أخرى ةٍ، أو يف حواراتٍ أمنيّةٍ متوسّطيّأمنيّ

ةً خالصةً للسلطة ة، وأنّ الصالحيّة الكاملة يف إعادة إحالل األمن داخل اإلقليم اجلزائري تبقى مهمّبالتدخّل يف شؤوهنا الداخليّ
  .ى الوضع يف الصحراء والساحل يف السنوات األخريةينطبق هذا التحليل على الوضع اجلزائري إبــّان التسعينيات وعل. اجلزائرية

ربطها بني األمن والتنمية، إذ ال ميكن من وجهة ة هو ة املتوسّطيّمنطلقٌ أساسيٌ آخرٌ للمقاربة اجلزائرية يف احلوارات األمنيّ
البحر املتوسّط،  إنــّنا مقتنعون بأنّ" قات املعرقلة للتنمية،نظر اجلزائر حصول تنميةٍ دون أمن، وال حتقيق أمن دون تقويض كلّ املعوّ

ملتقى التبادالت والتعاون، ولكن أيضًا مسرح التعارضات والنزاعات، سيبقى بعيدًا عن مثاليات األمن واالستقرار طاملا بقيت دول 
إنّ هذا معطى . فّة الشماليةي إليها الفجوة االقتصادية املتنامية اليت تفصلها عن بلدان الضياتٍ شتّى تؤدّالضفّة اجلنوبية تواجه حتدّ
للحكومة اجلزائرية حول األمن واالستقرار يف  ردّووردت هذه املقاربة كذلك يف . 4"رنا للتعاون والشراكةأساسي ينطلق منه تصوّ

املتوسّط يشكّالن اجلزائر تعترب أنّ السّالم واألمن يف " جاء فيه أنّ 2001املتوسّط نشر يف تقرير لألمني العام األممي كويف عنان سنة 
كذلك املمثلة الدائمة للحكومة اجلزائرية لدى منظمة األمن والتعاون يف  وكرّرت. 5"شرطًا مسبقًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية
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ق مع االحتاد األوربّي حتقّ اجلزائر ترافع من أجل شراكةٍ اقتصاديةٍّ أنّحني أكّدت ، 2007أوربّا هذه املقاربة يف مداخلتها سنة 
املصلحة املتبادلة جلميع األطراف واليت من شأهنا أيضًا املسامهة يف حتسني شروط احلياة يف الضفّة اجلنوبية للمتوسّط وتوفري شروط 

دة األبعاد ة لألمن هي مقاربة متعدّاملقاربة اجلزائريّ من هذا، ميكن احلكم بأنّ. 1حياةٍ أكثر مالءمةٍ لصاحل شعوب جنوب الصحراء
ة، بالقضايا السياسيّ غري قابل للتجزئة ينبغي لتحقيقه االهتمام كذلك اجلانبني الصلب والليّن منه، وهي تنظر له ككلّ تضمّ

وإن كانت الدول األوربّية منذ  حتّىة العامّة إلعالن برشلونة، ة، وهي يف ذلك تلتقي مع املقاربة األمنيّة واالجتماعيّاالقتصاديّ
  .ةة ذات األبعاد القسرية سيما يف تعاملها مع مسألة اهلجرة السريّيد اإلجراءات األمنيّمتيل أكثر إىل تشد 11/09

  توسّطسألة إجراءات بناء الثقة يف اململ ةاجلزائري املقاربة :املطلب الثاني
وعدم قلنا أنّ من املنطلقات األساسية للمقاربة اجلزائرية يف احلوارات األمنية املتوسّطية هي مشولية األمن يف املتوسّط 

األمين إىل توقّف -تتّفق اجلزائر مع التحليل الذي يعزو العطب الذي أصاب مسار برشلونة يف شقّه السياسيقابليته للتجزئة، لذا 
  .وسطعملية السالم يف الشرق األ

حسب اجلزائر، ال ميكن السري قدمًا والتعمّق يف إجراءات بناء الثّقة بني دول ضفّيت املتوسّط، سواء يف األطر األوربّية  
يف هذا . أو األطلسيّة، يف ظلّ وجود دولةٍ منتهكةٍ للشرعيّة الدوليّة وتناقض بسلوكاهتا مساعي حتقيق السلم واألمن يف املتوسّط

أنّ بناء إجراءات الثّقة يف سبيل تقوية السالم، األمن واالستقرار، جيب أن يستند إىل إجياد حلول عادلةٍ "ائر السياق، ترى اجلز
ودائمةٍ لكلّ الصراعات، إحرتام مبادئ وأهداف ميثاق األمم املتّحدة، التسوية السلميّة للخالفات وكذلك إجراءاتٌ فعليّة وملموسة 

دول املنطقة إىل االتفاقيات املتعدّدة األطراف حول حظر األسلحة النوويّة وأسلحة الدمار  لنزع السالح، سيما عرب انضمام كلّ
وكذا إخضاع كلّ منشآهتا ) معاهدة حظر انتشار األسلحة النوويّة، اتفاقية األسلحة الكيميائية وحظر األسلحة البيولوجية(الشامل 

أمّا الشفافية يف اجملال العسكري فتشكّل أداةً مهمّةً إلجياد مناخ ثقةٍ يف املتوسّط،  .2"النوويّة ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذريّة
الوقاية من تراكمات كلّ أنواع األسلحة املخلّة باالستقرار، على أن تكون هذه الشفافيّة متّفقًا عليها، شاملةً، "ويتعيّن أن هتدف إىل 

  . 3"وغري متييزيةٍ
ري بصراحةٍ إىل إسرائيل، سواء عند اإلشارة إىل حلّ النزاعات بطرائق سلميّةٍ أو لدى واضحٌ أنّ موقف اجلزائر هذا يش

وسبق للجزائر . احلديث عن مسائل نزع أسلحة الدمار الشامل، الوقاية من تراكمات األسلحة بكافّة أنواعها والشفافيّة العسكريّة
 ،2001ملنظّمة األمن والتعاون يف أوربّا عقدت بسلوفينيا سنة  أن عرضت موقفها حيال إجراءات بناء الثقة يف املتوسّط يف ندوةٍ

توازنٌ يف القدرات  حني اعترب السفري اجلزائري خمتار رقيق أنــّه ال ميكن املضيّ قدمًا يف إجراءات بناء الثّقة يف املتوسّط إالّ إذا حتقّق
حيث اخللل العسكريّ الصارخ  ،ا عن هذه احلالةمازال بعيدً الوضع يف الشرق األوسطالعسكريّة وحُلّت اخلالفات احلدوديّة، وإنّ 

  .4مازال لصاحل دولةٍ واحدةٍ من جهةٍ، وأراضٍ مازالت حمتلّةً رغم الشرعية الدولية من جهةٍ أخرى

                                                 
1 Intervention de Taous Feroukhi…, 30/11/2007. 
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 ال خيتلف املوقف اجلزائريّ من مسألة إجراءات بناء الثقة عن املوقف العربيّ عمومًا، فاجلزائر تدين االحنياز الواضح 
حللف مشال األطلسيّ واالحتاد األوربّي لصاحل إسرائيل بطريقةٍ تسمح هلا باحلفاظ على تفوّقها العسكريّ املطلق يف جمال األسلحة 
التقليديّة من ناحيةٍ، وعلى حصريّة امتالكها للسّالح النوويّ من ناحيةٍ أخرى، وتبقي الدول العربيّة يف املقابل منكشفةً وضعيفةً 

ا لن تقبل اجلزائر ــ والعرب عمومًا ــ باالسرتسال والتعمّق يف إجراءات بناء الثقة يف ظلّ وضعية إسرائيل تلك ورفضها طبعً. أمامها
إذن، ترفض اجلزائر . إخضاع منشآهتا النوويّة للمراقبة الدوليّة، ألنّ ذلك سيكون قبوالً منها بوضعية إسرائيل وإيذانًا بعملية التطبيع

األمينّ ملشروع الشراكة األمنيّة -ة واألوربّية اليت تتغاضى عن حقيقة أنّ املعرقل احلقيقيّ للدوالب السياسيّالسياسات األطلسيّ
اإلقليميّة يف املتوسّط هو إسرائيل وليس الدول العربيّة، وإنّ إصرار أطراف الشراكة يف الشمال على مثل تلك اإلجراءات، يف ظلّ 

ل بتطبيق احلدّ األدنى منها، لن يؤدّيَ إىل نتيجةٍ، ألنّ الشرط املسبق إلجناح تلك اإلجراءات أو عجزهم عن إقناع إسرائي/رفضهم و
  .وتطوّرها مرتبط بتسويةٍ هنائيّةٍ للنزاع وليس شيئًا آخر

  )مثاال اإلرهاب واهلجرة(توسّطيف امل ذات األولوية األمين سائل االنشغالملالرؤية واحللول اجلزائرية  :طلب الثالثامل
يف الوقت احلايلّ يف مواجهة مسائل انشغال أمينّ عابرةٍ لألوطان من طبيعةٍ  كلّ البلدان املتوسّطيّة موجودةٌ ترى اجلزائر أنّ

رات مة، جتارة واستغالل البشر، جتارة األسلحة واملخدّجديدةٍ، واملقصود هبذه املسائل باألساس هو اإلرهاب، اجلرمية املنظّ
البلدان ــ سواء كان عضوًا يف احللف األطلسي، يف االحتاد األوربّي أو شريكًا من الضفّة اجلنوبية ــ ميكن  أيٌ من. وتبييض األموال

القوميّة وأنــّه ليس معنيا باألخطار الضخمة اليت حتملها هذه الظواهر للفضاء -أن يؤكّد اليوم أنــّه مبعزل عن هذه الظواهر عرب
  ؟1متوسّطي-األورو

ة بالنظر إىل مصادر متويله ودعمه اليت أدركتها اجلزائر منذ السنوات األوىل ألزمتها الداخليّ العابرة للحدودحبكم طبيعته و
الدولتية ولدولة  ؤسّساتومن هتديد خطري ألمن واستقرار املنطقة، امل 3حلقوق اإلنسان ه من انتهاكٍيشكّلا ملا ونظرً، 2العاملية
وإن مل تلق املقاربة  .يفرض التعاون بني كل دول املنطقة الستئصاله توسّطألمن امل مشرتكٍ ل هتديدٍاجلزائر اإلرهاب أوّ عتربت ،4القانون
انتقال األعمال  ني يف بداية األمر، فإنّاألوربّية للظاهرة اإلرهابية اليت تدافع عنها منذ مستهل التسعينيات االهتمام الكايف من اجلزائريّ

ة على املستوى للمقاربة اجلزائريّ غري مسبوقةٍ ةًا أقوى وشرعيّقد أعطيا دفعً 2001 سبتمرب اعتداءات ثمّ أوربّااإلرهابية إىل داخل 
وميكن . املتوسّطي، وأصبحت مكافحة اإلرهاب حمورًا لعالقاهتا مع أوربّا واألطلسي مثلما وضّحناه من فحوى املباحث السابقة

  : 5قاربة اجلزائرية لإلرهاب يفة اليت تستند عليها املاملرتكزات األساسيّ أن حندّد
 ارة؛ـالدولة اجلمهورية واحلض ضدّاإلرهاب اإلسالماوي هو آلة حرب  .1

 ة؛ته وقدراته الدفاعية، مبعزل عن االعتداءات اإلرهابيّ، مهما كانت قوّبلدٍ ال يوجد أيّ .2

                                                 
   :أنظرالعبارة حملمد حناش،  1

Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.22. 
2 Walid Laggoune, «La régulation juridique de la lutte contre le terrorisme: l’expérience algérienne», in: Dieter Ose and 
Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.20. 
3 Intervention de Taous Feroukhi…, 30/11/2007. 
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(eds), op.cit, p.129. 



 

 ة؛ــــــــاب واحلرب التقليديّــــللمقارنة بني مكافحة اإلره ال يوجد وجهٌ .3

 ـــرضٌ هوييت؛مو ديكايلّ إدعاءً هويتيًا بل هو احنرافٌاإلسالم الراليس  .4

يات باالستقرار يضاف إىل التحدّ مة، فإنــّه يشكّل عامالً خمال، ونظرًا لعالقته باجلرمية املنظّقومي-اإلرهاب هتديدٌ عرب .5
 ؛ 1االقتصادية

 .2وعلى كلّ اجلبهــات اإلرهاب ظاهرةٌ ال تقبل التجزئة، لذا جيب أن حيارب بكلّ أشكاله .6

ــ ضرب اإلرهاب يف  2001سبتمرب  11حينما ــ يف ": عندما قالاملقاربة على هذه بوتفليقة اجلزائري الرئيس وقد أكّد 
أو  ةٍسياسيّ أو قيودٍ حبدودٍ غري معرتفٍ. ا لإلنسانية مجعاءهذه الظاهرة تشكل هتديدً نيويورك وواشنطن، أيقن العامل أمجع أنّ

القيم اإلنسانية واملبادئ اليت  ا كلّ، نافيًفةًأو متخلّ مةً، متقدّةًأو غنيّ ، يضرب اإلرهاب أينما أمكنه أن يضرب كل الدول، فقريةًةٍدينيّ
  .3"ل أساس حضارتناتشكّ

يب يف تدخل أجن دؤوب منها على رفض كلّ إصرارمع  ة مراتٍتواكب دفاع اجلزائر عن هذه الطروحات كما أشرنا عدّ
 اليت نادتاألمنية الداخلية كان من ذلك االحتمال يف ظل ارتفاع بعض األصوات  خوفها يف غمرة أزمتها الداخلية، سيما أنّشؤوهنا 

 الواقع أنّو. 4اإلرهاب ضدّيف حرهبا الداخلية  ةاجلزائريّ ةملواجهة األفعال املنتهجة من السلطات العموميّ" التدخّل حقّ"باستخدام 
ةٍ يف األساس تنامت يف العقد األخري من األلفية املنقضية نظرت إىل الفعل هذا اخلطاب اجلزائري هو كذلك ردٌّ على مقاربةٍ غربيّ

اإلسالموية هي ادعاءٌ هوييتٌ : 5يف اجلزائر باالرتكاز على أربع طروحاتٍ حماولةً إهالة نوع من العقالنية على اإلسالموية اإلرهابيّ
؛ اإلسالموية هي صعودٌ حلداثةٍ ذاتيّة املنشأ؛ اإلسالموية هي ردّ فعل عن احلداثة )Nationalisme(ة اد للقوميّيصنّف كامتد

 . ةٍ ذاتية املنشأة هي حركة ترتجم صعود دميقراطيّة؛ وأخريًا، اإلسالمويّالفوضويّ

ستويات واستحكم أكثر بعد امل كافّةكربى على  تفشي اإلرهاب يف اجلزائر تزامن مع الشروع يف إصالحاتٍ ال جدال يف أنّ
 للظاهرة اإلرهابية يف اجلزائر، لكنّ ى إىل تضارب يف التحليالت حول السبب احلقيقيّممّا أدّ ،1991تعطيل املسار االنتخابي سنة 

 وأن ال فرق بني إرهاب حمليّ 6لطبيعة العابرة للحدود لإلرهابلل العامل بأسره تقبّو 2001 على نيويورك وواشنطن يفعتداءات اال
 أعطيكذلك، . إىل اجلزائرحدة واحللف األطلسي أوربّا، الواليات املتّنظرة األخري حربٌ ضدّ احلضارة، غيّرت  وأنّوإرهاب دويل 

مكافحة اإلرهاب  أنّق إمجاعٌ لدى األوربّيني حول ة، بعدما حتقّة خالل فرتة أزمتها الداخليّالسلطات اجلزائريّ التربير ملمارسات
جياد هذا، واستفادت اجلزائر من احملاوالت اليت جرت إل. 7ليست سهلة احللّ "أمن/ةيات دميقراطيّحرّ"معادلة  بأنّو ،حقيقة صعبة

ا بذلك حد واضعًايف الوقت نفسه  املنظومة األيديولوجية للفعل اإلرهابي وفاعله أخذ يف االعتبارلإلرهاب حيظى باإلمجاع ي تعريفٍ
 .8"األهلية/احلرب املدنية" يف خانةــ كما حدث يف اجلزائر ــ  "املدنيني ضدّ احربً"يت تصنف لة اللألطروحة املضلّ

                                                 
1 Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.23. 
2 Ibid. 

  :عن. مبدريد 2002أكتوبر  07يف   Juan Carlos 1erمبناسبة حفل العشاء الذي أقامه على شرفه امللك اإلسباني خوان كارلوس األول ألقاه يف خطاب للرئيس بوتفليقة 3
Ibid.  
4 Walid Laggoune, art.cit, p.173. 
5 Liess Boukra, art.cit, p.129. 

 ... .بغال بفرنسا، بلجيكا وهولندا شبكة فرنسا وإيطاليا؛شبكة ملياني بأملانيا،  سام بكندا؛شبكة ر: ات إرهابية متعددة يف أوربّا منهاإكتشاف شبك 6
7Ibid, p.130.  
8 Ibid. 



 

ة على املستوى عقيدة اجلزائر األمنيّمع متاشت مبا يتوافق  09/2001التطوّرات التالية العتداءات  ا سبق أنّواضحٌ ممّ
 لكنّ. ة ملكافحة اإلرهاباجلهود الدوليّاملتوسّطي والعاملي عمومًا، ومبا خيدم شرعيّة نظامها السياسيّ، وهو ما قادها إىل دعم 

ني، ون وبعض حلفائهم الغربيّدها األمريكيّحدّمثلما  ،حماربة اإلرهابفسياسة هذه احلالة ليست دون خطورةٍ كما قلنا سابقًا، 
، كما هتدّد بإفقاد اجلزائر ما تسعى إىل احلفاظ عليه من هذه الذريعة مبوجبمكان يف العامل  ا يف أيّتقريبً التدخّلن املمكن جتعل م

الدوليّة ضدّ  للحملة ا غري مشروطٍدعمً أنّ اجلزائر تفطّنت إىل األمر وأيقنت ويبدو أنّ. استقالليّةٍ يف عقيدهتا القوميّة لألمن
وبالتّايل فقدان ما تبقّى  تبنّي الطّرح الغربيّ لإلرهاب سيقودها إىل ،على الربجني التوأمعتداءات االبعد  اإلرهاب، اليت بوشرت فورًا

 ى للجزائر أنّباختصار، جتلّ". اإرهابً" "املقاومة"إىل اعتبار مع الوقت ي هبا قد يؤدّ األمنيّة وتغيريٍ فيها يف عقيدهتامن استقالليّةٍ 
 ةحماربة منظومتها القيميّ إىل هيف منتهياتالدعم غري املشروط للمقاربة واجلهود األمريكيّة والغربيّة يف مكافحة اإلرهاب سيفضي هبا 

، دينٍ ، أيّبلدٍ أيّ ضدّ هةًموجّ اإلرهاب ضدّة احلملة الدوليّأن ال تكون  2001سبتمرب  11منذ ، لذا اشرتطت "ة نفسهااربحم"أو 
 ، إذ تشجع كلّةعن هذه املقاربة ضمن الدائرة املتوسّطيّاجلزائر تدافع و. 1هامقابل اخنراطها في حضارةٍ أو أيّ ثقافةٍ شعب، أيّ أيّ

طر اليت تساهم يف تعزيز احلوار بني الثقافات واحلضارات الذي من شأنه أن يقود إىل تفاهم متبادل وتعارف األخمتلف  يفاجلهود 
حالة األزمة اليت  سيما يف ظلّ ،أو متييز تعصّبعن كل  د الثقايف والديين وبعيدٍخمتلف الشعوب قائم على قاعدة التعدّ أعمق بني

  .2ه من صورة هذا األخريتشوّ تشوب العالقة بني اإلسالم والغرب نتيجة الربط اخلاطئ بني اإلرهاب واإلسالم بطريقةٍ
ته أكّدحسب ما  ،ةد اليت من شأهنا إزالة التمييز بني الديانات الثالثة التوحيديّاجلهو يف السياق ذاته، تدعم اجلزائر كلّ

درجة  أنّ دةً، مؤك2010ّمة سنة يف إطار األشغال التحضريية لقمة املنظّ أوربّااملندوبية اجلزائرية لدى منظمة األمن والتعاون يف 
بني اإلسالم  ر يف السنوات األخرية يزعم وجود عالقةٍتطوّ زائفٍ عاءٍإدّر بسبب العداوة لإلسالم واملسلمني يف الغرب يف ارتفاع مستمّ

حبوار الثقافات ة هذه احلالة املؤسفة املضرّ" .بالنسبة للجزائر 3"كبريالنشغال اال" صنفته املندوبية يف خانةوهو ما  ،واإلرهاب
د السلم الطابع العاملي الذي يهدّ ييات هذا املشكل ذحتدّ عازم على رفع اطارئً اوإقليمي ادولي اتعاونً ةٍدّواحلضارات تطرح حب

ع االحرتام والتفاهم د الثقايف والشعائري يشجّترتكز على قبول واحرتام التعدّ مقاربةً ملواجهة هذا، ترى اجلزائر أنّ. 4"واألمن
ال جتد عن اإلسالم  وباألخص حالة اإلسالموفوبيا الناجتة عن أفكار مسبقةٍ ،والتمييز تعصّبملواجهة مشاعر ال الزمةٌ نياملتبادل
ة مقارنةً مبا كان عليه األمر طبعًا، يعدّ هذا اجلنوح حنو احلوار نوعًا من التطور يف املقاربة اجلزائريّ .5يًا هلا يف الواقعحقيقسندًا 

  .سياسةٍ قمعيّةٍ ملواجهة اإلرهاب والقضاء عليه سنوات التسعينيات، أين كان اإلصرار اجلزائريّ داخليا على
دة األبعاد ة يف التعامل معها هي مقاربة متعدّاملقاربة اجلزائريّ ا فيما يتعلّق باهلجرة، فإنّأمّ. هذا فيما خيصّ اإلرهاب
 ،2001جني التوأم سنة ة بعد اهلجمات على الربفمن جهةٍ، ومنذ استفحال هواجسه األمنيّ. ختتلف كثريًا عن املقاربة األوربّية

قات اهلجرة وحركة انتقال األشخاص حنوه، كما رأينا يف مطلب أصبحت مقاربة االحتاد األوربّي متيل حنو تشديد القيود على تدفّ
- بني شعوب ضفّيت املتوسّط يشكّل قاعدةً للشراكة األورو التقارب اإلنسانيّ ومن جهةٍ أخرى، تعترب اجلزائر يف مقاربتها أنّ. سابق

                                                 
1 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.191. 
2 Intervention de Mme Taous Feroukhi…, 30/11/2007. 
3 Contribution de l’Algérie sur la Dimension Humaine, Conférence d’examen préparatoire au Sommet de l’OSCE, Varsovie, 
30 septembre-08 octobre 2010. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



 

، أو اليت هلا بعدٌ متوسّطيٌ )مسار برشلونة(مبادرات االحتاد األوربّي املخصّصة أساسًا للمتوسّط  ، وهي ترى أنّمتوسّطية
س ييدها تلك املتعلّقة باألشخاص، تكرّة يف مقابل تقة انتقال السّلع والبضائع يف املنطقة املتوسّطيّ، بتنظيمها حريّ)سياسية اجلوار(

ة، ألنــّها متوسّطيّ-، وهو ما ال خيدم حتمًا مشروع الشراكة األورو1يف املتوسّط وفضاءٍ إنسانيّ لطالقٍ مستديم بني فضاءٍ اقتصاديّ
   .2هتدد بتشجيع اإلنطواء اهلوييت الذي سيقود ال حمالة إىل مشكالتٍ أمنيّةٍ أخرى أكثر تعقيدًا منه

ن أجل هذا، ترفض اجلزائر املقاربة األوربّية يف التعامل مع مسألة انتقال األشخاص ومشكلة اهلجرة واهلجرة غري م 
وقد . ألنــّها ال حترتم كرامة رعاياها وتتنافى مع منطق فضاء التبادل احلرّ الذي ال ميكن أن يستثين التبادالت اإلنسانيّة ة،الشرعيّ

احلركة العاملية "خالل مؤمتر  2006عبّر وزير اخلارجيّة اجلزائري السابق أمحد جباوي بوضوح عن هذه املقاربة اجلزائريّة سنة 
كن أن نسجّل بأسفٍ، سنةً بعد سنةٍ، التشديد األوربّيّ غري املربّر لسياسة التعامل مع مسألة تنقّل مي: "، حني قال"األوربّية

أنــّكم ــ أنتم أعضاء اجملتمع املدني، ممثّلو اجلمعيات، األكادمييون، رجال األعمال [...] يبدو حلدٍّ ما متناقضًا . األشخاص
من هذا . 3"ينما يفرتض أن يشارك الكثري منكم يف تأسيس فضاء التجارة احلرّةوالصناعيّون ــ جمربون على مواجهة عراقيل، ب

املنطلق، ندّدت اجلزائر باستمرار بالتّماطل وكثرة القيود يف إجراءات منح التأشريات لرعاياها، وعلى قدر ما تتفهّم احلكومة 
ي اخلامس عشر ملنظّمة األمن والتعاون يف أوربّاــ الضرورة اجلزائرية ــ على حدّ تعبري طاوس فروخي يف مداخلتها أمام اجمللس الوزار

اجلرمية املنظّمة والتجارة بالبشر، وهي تنخرط يف هذه العملية، فإنّ ذلك ال ينبغي حسبها أن  امللحّة ملكافحة اإلرهاب وشبكات
  . 4حقوق اإلنسان يستغلّ من الطرف األوربّي ويُحَوّلَ إىل عائقٍ أمام حركة األشخاص اليت تعترب حقًّا من

إنــّه من املفيد أكثر ــ حسب . من هنا، ترفض اجلزائر املقاربة الردعيّة اليت تعتمدها دول ومؤسّسات االحتاد األوربّي
العمل على جتفيف منابع اهلجرة وشبكات املافيا اليت ترعاها بدالً من زيادة عدد الدوريّات واستعمال الوسائل "أمحد جباوي ــ 

، وإنّ السياسات اليت تسعى إىل تركيز التعاون اإلقليميّ والدويلّ على أبعادٍ 5"للسّيطرة على حركات األشخاص يف احلدوداملتطوّرة 
التحكّم يف مسارات اهلجرة، توحيد السياسة األوربّية يف التعامل مع حقّ اهلجرة واللجوء، إنشاء مناطق استقبال (بوليسيّةٍ تقييديّةٍ 

، ليس لديها إالّ تأثريٌ حمـدودٌ يف معاجلـة )ة لالحتاد األوربّي وغريهااألوربّية، إنشاء قوّةٍ حلراسة احلدود اخلارجيّمؤقّتةٍ على احلدود 
قوميّةٍ متأصلة يف أعماق -اليت ال ميكن ــ حسب اجلزائر ــ القفز فوق حقيقة أنــّها ظاهرةٌ عرب مشكلـة اهلجرة واهلجرة غري الشرعيّة

ء، وأنــّها على عالقةٍ وطيدةٍ باالختالالت االقتصاديّة الداخليّة الضخمة يف اإلقليم املتوسّطيّ، واليت تستحيل منطقة جنوب الصحرا
أمّا سياسة اهلجرة االنتقائيّة، اليت  .6ةٍ مثلما فعل ويفعل االحتاد األوربّيةٍ أو ثنائيّةٍ تستند إىل حلول ردعيّمعاجلتها مبقاربةٍ فرديّ

ــ وفق العقيدة اجلزائريّة اليت عبّر عنها عبد القادر مساهل الوزير  الداخلية الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي، فهياقرتحها وزير 
اجلزائري املنتدب لدى وزير اخلارجية واملكلّف بالشؤون اإلفريقية واملغاربية ــ تشكّل طريقةً جديدةً الستنزاف األدمغة واملهارات 

  .النامية بصفةٍ خاصّةٍ اآلتية من إفريقيا والدول

                                                 
1 Jean-Robert Henry, art.cit, p.14. 
2 Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284. 
3 Cité par: Ibid. 
4 Intervention de Taous Feroukhi… 30/11/2007. 
5 Cité par: Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284. 
6 Ibid. 



 

باالستناد إىل مقاربة  تطالب اجلزائر بالتعامل مع ظاهرة اهلجرة بنوعيها بأكثر واقعيّةٍ وبراغماتيّةٍ يف مقابل هذا،
عن طريق مساعدة دول اجلنوب على حتريك ) كالفقر، البطالة والتخلّف(تتأسّس على معاجلة مسبّباهتا احلقيقيّة ، 1هجرة/تنمية

ألنّ ذلك سيكون أكثر فعّاليّةً حسب اجلزائر يف مواجهة املسبّبات  نمية الداخلية ومرافقتها يف خمتلف مراحل اإلجناز،عجالت الت
مقاربةٍ شاملةٍ ومتعدّدة األبعاد باعتماد  إذن، توصي اجلزائر .التعامل الالئق مع رعاياها طبعًامع عدم إمهال  ،2الفعلية هلذه الظاهرة
اهلجرة حتيط بكافّة مسبّباهتا السياسيّة، االقتصاديّة واالجتماعيّة، وهي تقرتح بدالً من املقاربة الثنائيّة لالحتاد يف مواجهة ظاهرة 

وعليه، ومن منظار  .إفريقيّةً متعدّدة األطراف قائمةً على قيم احلوار والتضامن ملواجهة هذه الظاهرة-األوربّي مقاربةً أورو
وسياسةً مشرتكةً بعيدةً عن أنانية الدول هي فقط القادرة على إجياد حلول طويلة املدى لظاهرة جزائريّ، فإنّ نظرةً جديدةً 

متوسّطي، هذا األخري الذي ينبغي أن يبين -اهلجرة، دون إمهال أنّ العامل اإلنسانيّ جيب أن يكون يف قلب التعاون األورو
  . 3بني اجملتمعات املتوسّطية" سدودًا"ال " جسورًا"

  

  

  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

                                                 
1 Intervention de Taous Feroukhi… 30/11/2007. 
2 Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.21. 
3 Cité par: Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284. 



 

  خالصة الفصل الثالث
  :نوجز ما توصّلنا إليه من نتائج انطالقًا من حتليالت هذا الفصل فيما يلي  

على مرّ التاريخ، كانت اجلزائر يف خضم تفاعالت الفضاء املتوسّطي الذي متتد سواحلها عليه، ومازالت إىل اليوم منخرطةً يف .1
نة ألمن اقتصادية بانتمائها إىل الضفّة األضعف مصدر مجيع التهديدات الليّ-والسوسيوثقافية -تناقضات هذا الفضاء السوسيو

وشكّل اإلقليم اجلزائري رهانًا للفواعل املتوسّطية وفوق املتوسّطية وسارت أمهيته حنو التعاظم تدرجييا منذ . املتوسّط وأوربّا
ة فيه على الفضاء اجليوسياسي حملوريته وتأثريات األوضاع األمنيّ تسعينيات القرن املاضي ثمّ منذ بداية القرن احلايل، نظرًا

خالل العشريات الثالثة اليت  لكن، رغم هذه الروابط مل تول اجلزائر إال اهتمامًا بسيطًا وظرفيا ببعدها املتوسّطي. املتوسّطي عمومًا
ة وخطابات مسؤوليها منذ بداية ياسيّكاهتا اجليوس، ليتكرّس حضوره على مستوى حترّ)1989-1962(تلت استقالهلا 

 التسعينيات إىل اليوم، بفعل جمموعةٍ من املتغيّرات اإلقليميّة والدوليّة، فضالً عن حجم التهديد على األمن اجلزائري مبختلف قطاعاته
  ة الذي كان أكثر بروزًا يف عشرية التسعينيات؛ اآلتي من الدائرة املتوسّطيّ

 وميكن القول أنّ. تأكيد اجلزائر على بعدها املتوسّطي تصدّقه مشاركتها يف خمتلف بنى احلوار األمين يف الفضاء املتوسّطي .2
امة العنف اليت سقطت فيها وانعكاسات ما عاشته ة وبرامج عملها بفعل دوّرت على مضامني كل احلوارات واألطر األمنيّاجلزائر أثّ

فانتشار ظاهرة اإلرهاب وانتقاهلا إىل . ضاء اجليوسياسي املتوسّطي عمومًا والغربي منه خصوصًاخالل التسعينيات على الف
ــ واخلوف على الرعايا  ة الذي كان واردًا بقوّةٍ ــ السيما يف أوّج األزمة األمنيّة واالقتصاديّةأوربّا؛ احتمال فشل الدولة اجلزائريّ

ر اإلمدادات الطاقويّة اجلزائريّة حنو وى راديكاليّةٍ معاديةٍ للغرب إىل السلطة؛ اخلوف من تأثّاألوربّيني القاطنني فيها؛ إحتمال وصول ق
أوربّا؛ احتمال انتقال عدوى اإلسالمويّة إىل الدول اجملاورة وبالتّايل سقوط الفضاء املغاربيّ يف حالة من الال إستقرار والال أمن 

أمّا بعد التحسّن الكبري . أطلسيّة-وامل أثّرت على مضامني وبرامج عمل املبادرات األورووارتفاع وترية اهلجرة حنو أوربّا، كلـّها ع
يف أوضاعها الداخلية، وبعد تأكّد فواعل الضفّة الشمالية من خطورة الظاهرة اإلرهابيّة وطبيعتها العابرة لألوطان، فإنّ مكانة 

خربهتا األمنية يف مكافحة اإلرهاب جد  طره التعاونية، بعدما أصبحتاجلزائر اجليوسياسية تعزّزت أكثر يف الفضاء املتوسّطي وأ
يف ضمّ اجلزائر إىل احلوار وكانت هذه أسبابًا جوهريّةً . مطلوبة من الغرب وبعدما صار دورها حموريا يف حفظ األمن إقليميا

  ؛2001سنة  5+5املتوسّطي حللف األطلسي ثمّ مشاركتها يف إعادة بعث حوار 
إعطاء بعدٍ دويلّ : مستثمّرةً هذه املكانة، تسعى اجلزائر من خالل مشاركتها يف خمتلف املبادرات األمنيّة املتوسّطية إىل .3

استعادة مكانتها الدّولية وفكّ عزلتها اليت عانت منها خالل يف  2001ملكافتحها لإلرهاب واستثمّار جتربتها الداخلية منذ 
االهتا األمنيّة والدفاع عن عقيدهتا األمنيّة، ويعترب السّعي اجلزائريّ إىل جتريم دفع الفدية لإلرهابيني عرب ات؛ التعبري عن انشغالتسعينيّ

املسامهة يف اهلندسة األمنيّة واالسرتاتيجيّة للمتوسّط؛  منابر منظّمة األمن والتعاون يف أوربّا مؤخّرًا أحد أشكال هذا التوظيف؛
دفاع، االستفادة  5+5ة من حتديثٍ نظريّ وعمليّاتي عرب االحتكاك بالقوى األطلسية أو قوى جمموعة إفادة جيشها وقوّاهتا املسلّح

والبحث عن مصدر خارجيّ لشرعية  أطلسي سياسيا، عسكريا وعملياتيا يف مواجهة التهديدات اجلديدة-األورو من التعاون
فواعل الشمال مع أيّ نظام يعد حبماية االستقرار جنوب املتوسّط ــ وإن مل فيما خيصّ املقصد األخري، فإنّ تعامل . نظامها السياسيّ



 

يكن دميقراطيًا ــ ودفاعها عن بعض األنظمة غري الدميقراطية أصبح عائقًا آخرًا أمام مشروع بناء الدميقراطيّة يف جنوب املتوسّط مبا 
  فيه اجلزائر؛

مراجعةً ملفهومها لألمن والدفاع الوطنيّني منذ التسعينيات، إذ كُيّفا مع التهديدات اجلديدة شديدة االرتباط بعضها  أجرت اجلزائر .4
. ببعض، وأصبحت تراهن على البعدين اإلقليميّ ومتعدّد األبعاد أكثر يف حلّها، بعدما أيقنت أن ليس باستطاعتها مواجهتها فرديا

تدرجييّ  رتطوّوقد أدّت تلك املراجعة إىل . ملشاركة اجلزائريّة يف خمتلف األطر األمنيّة التعاونيّة املتوسّطيّةوهذا ما يفسّر لنا جزئيا ا
عبّر عنه انضمامها إىل احلوار املتوسّطي حللف األطلسي، فبعدما كان األخري خالل احلرب  1989يف اهلوية األمنيّة اجلزائرية منذ 
هذا . أقرب إىل العدوّ بالنسبة للجزائر، أصبح منذ بداية هذا القرن متعاونًا ثمّ شريكًا أمنيا هلاالباردة ويف بداية التسعينيات 

التقارب ينمّ عن تطوّر أيضًا يف العقيدة األمنيّة اجلزائريّة، فبعدما كانت ترفض يف فرتة احلرب الباردة وجود األسطول األمريكيّ 
ور احملوريّ للحلف يف ط تضمنه القوى املتوسّطيّة، تنازلت عن هذا املبدأ وقبلت بالدّالسادس يف املتوسّط وترى أنّ أمن املتوسّ

يدلّ هذا السلوك على القناعة اليت توصّل هلا القادة اجلزائريون بأنّ التقارب مع الواليات املتّحدة ميكن . اهلندسة األمنيّة املتوسّطية
  ا فلن حيقّق هلا شيئًا؛أن حيقّق للجزائر بعض املكاسب، أمّا االبتعاد عنه

أطلسيّة وإجراءات بناء الثقة اليت صاحبتها مل تساهم يف إجياد جوّ -إنّ صيغة العمل الثنائيّة املنتهجة يف إطار املبادرات األورو .5
- تسوية النزاع املغربي من الثّقة بني اجلزائر واملغرب وعجزت عن التأثري يف التوتّر احلاصل بينهما، كما مل تؤدّ إىل حتقيق تقدمّ يف مسار

الصحراوي، ممّا يبقي الفضاء املغاربي مفكّكًا أمنيا، وبالتايل نستطيع احلكم بأنّ هذه الصيغة ال تضع األسس الصحيحة لبناء بنيةٍ 
املستوى املغاربي  أنّ اإلضافة املباشرة لألمن القوميّ اجلزائريّ ــ سيما على: أمنيّةٍ مغاربيّةٍ، وهو ما يقودنا بدوره إىل استنتاجني

على هذه املبادرات يف حتقيق الوحدة  وهتديداته ــ اليت ميكن أن جتنى من وراء هذه املبادرات ضعيفة؛ وأنّ الرهان اجلزائريّ
املغاربيّة، أو على األقلّ حتقيق تقدّم يف هذا اجملال، خاطئٌ، ألنّ تتايل املبادرات وتراكمها، رغم حمدوديّة إضافاهتا لألمن 

  ستقرار اإلقليميني، يؤكّد أنــّها ال تسعى إىل تغيري الوضع القائم السيما يف اجلنوب، بل تسعى إىل تسيريه واحليلولة دون تدهوره؛واال
هناك تذبذبٌ يف رؤية اجلزائر ملصاحلها االسرتاتيجيّة، وهذا ما يدلّ عليه تأخّرها املتكرّر يف إبداء مواقفها من املبادرات  .6

ها؛ التأخّر يف االنضمام إىل هذه املبادرات؛ وتأخّر مصادقتها على اتفاق الشراكة مع االحتاد األوربّي الذي بدأ العمل به املقرتحة علي
وكواحدةٍ من عالمات هذا التذبذب، رفض اجلزائر لسياسة اجلوار يف البداية معتربةً إيّاها  .بعد عشر سنوات من التوقيع عليه

كذلك، انعكس هذا التذبذب على  !الدول املغاربية ثمّ انضمامها إليها دون حصول تغيّر يف مضموهنامتناقضةً مع مشروع اندماج 
ة املادّ ة من االتفاق، وباألخصّحمتوى إعالن الشراكة، فقد أيقنت اجلزائر أنــّها من خالل ما نصّ عليه فصل العدالة والشؤون الداخليّ

ز التنفيذ قة باهلجرة، لكن، بعدما دخل االتفاق حيّمناوالً لسياسة االحتاد األوربّي املتعلّ قة مبكافحة اهلجرة، لن تكون إالّاملتعلّ 84
ذ ألهداف للحلف األطلسي ال خترج اجلزائر عن دور املناول واملنفّ يف احلوار املتوسّطيّ حتّى. وأصبحت مطالبةً بتطبيق بنوده

  مضمون األجندة اليت حيدّدها طبعًا الطرف املبادر؛فواعل الضفّة الشمالية، ألنّ األمر هنا مرتبط بتنفيذ 
نظرًا للتشابه  5+5إحتمال كبري للوقوع يف االزدواجية بني النشاطات املتّبعة يف إطار احلوار املتوسطي حللف األطلسي وحوار  .7

مسامهة اجليوش  واإلنقاذ يف عرض البحر،ات البحث عمليّ ة،املراقبة البحريّ(الكبري يف حمتوى العمليتني وعملهما يف جماالتٍ واحدةٍ 



 

وهو اإلشكال نفسه الذي ). التوافق العملياتي(وحبثها عن هدفٍ واحدٍ ) ة ويف محاية املدنينيوالقوّات املسلّحة يف املراقبة البحريّ
  جزائري فيما يتعلّق ببنود املشروطيّة اجلديدة؛-يطرح بالنسبة لسياسة اجلوار واتفاق الشراكة األورو

أنّ األمن يف املتوسّط شامل، ال يقبل التجزئة : ة يفأطلسيّ-ة ضمن املبادرات األوروة اجلزائريّميكن حتديد ركائز املقاربة األمنيّ .8
املتبادل بني ضفّتيه حقيقة واقعيّ ا؛ أنّ االعتماد األمينّويبنى مجاعيالربط بني ا باألمن يف املتوسّط؛ة؛ أنّ أمن أوربّا مرتبط جوهري 

بالقضايا  األمن والتنمية من منطلق أنّ األمن يف املتوسّط متعدد األبعاد يشمل اجلانبني الصلب واللني، وينبغي لتحقيقه االهتمام
ة كذلك؛ وأنــّه وحده احلوار والتشاور قادران على ضمان حتقيق السلم واالستقرار ة والثقافيّة، االجتماعيّة، االقتصاديّالسياسيّ
 املتوسّطي مبادرةٍ أمنيّة مرتبطةٍ بالنطاق اجليوسياسيّ اعتماد هذه املبادئ كمنطلق، ال ترفض اجلزائر املشاركة يف أيّب. نياإلقليميّ

فوفق العقيدة اجلزائرية، من حقّ . ة للدولل يف الشؤون الداخليّبشرط أن ال تتعارض مع هنجها السيادي وأن ال تكون أداةً للتدخّ
إرادةٍ سياسيّةٍ متبادلةٍ من الدول املتوسّطيّة يف كل دولةٍ حتديد مقاربتها لألمن الوطين دون تدخّل أو إكراهٍ خارجيّني، ودون وجود 

ذي يعزو العطب الذي أصاب السلّة هذا، وتتّفق اجلزائر مع التحليل ال .التعاون، ال ميكن أن حتقّق املبادرات املتوسّطيّة أهدافها
وإجراءات بناء الثقة اليت يفرتض أن تصاحبهما إىل توقّف " امليثاق املتوسّطي لالستقرار واألمن"و األمنيّة خلطّة برشلونة-السياسيّة

صاحل إسرائيل بطريقةٍ عمليّة السالم يف الشرق األوسط، رافضةً يف الوقت ذاته االحنياز الواضح للحلف األطلسي واالحتاد األوربّي ل
تسمح هلا باحلفاظ على تفوّقها العسكري املطلق يف جمال األسلحة التقليدية وعلى حصريّة امتالكها للسالح النووي، وتبقي الدول 

  العربيّة يف املقابل منكشفةً وضعيفةً أمامها؛
ل اجلزائر اإلرهاب أوّرية، اإلقليمية والدولية، تعترب وحجم التهديد الذي حيمله لألمن مبسوياته القط حبكم طبيعته العابرة للحدود .9

وإن كان هناك قبول واسعٌ للمقاربة اجلزائريّة يف مكافحة اإلرهاب . ينبغي التجنّد مجاعيا ملكافحته توسّطمشرتك ألمن امل هتديدٍ
هناك اختالفًا بني اجلزائر واالحتاد األوربّي فيما يتعلّق بكيفية  الشمالية، فإنّ الضفّةمن طرف فواعل  11/09منذ اعتداءات 

فبينما مييل االحتاد إىل اإلجراءات الردعيّة والقسريّة يف التعامل مع . التعامل مع اهلجرة بنوعيها كمسألةٍ انشغال أمنيّةٍ إقليميّةٍ
ر ثمّ على مضمون السياسة األوربّية للجوار، فإنّ اجلزائر اهلجرة، وهو ما انعكس بوضوح على اتفاق الشراكة الذي وقّعه مع اجلزائ

-قاعدةً للشراكة األورو تفضّل مقاربةً متعدّدة األبعاد واألطراف، مرتكزةً على مبدإ التقارب اإلنساني الذي يشكّل يف عقيدهتا
  ـتها؛ليس لديها إالّ تأثري حمـدودٌ يف معاجلقاربة الردعية للهجرة املمتوسّطية، ومعتربة أنّ 

إنّ االتفاق مع الفواعل املتوسّطيّني على ضرورة مكافحة اإلرهاب كأولويّةٍ ينبغي أن يرتافق مع يقظة وحذر جزائريني، ألنّ  .10
التمادي فيه قد يؤدّي إىل تعارض مع هنج اجلزائر االستقاليلّ فتصبح مضطّرةً إىل قبول تدخّل دويلّ حملاربة اإلرهاب يف الساحل 

وإن كنّا قد الحظنا أنّ اجلزائر توافق على مبدإ مكافحة اإلرهاب بشروطٍ، فإنّ احتمال التنازل أو االنزالق . قبالًوالصحراء مست
  .يف املستقبل يبقى قائمًا واحلرص يبقى مطلوبًا

 
 

  
  



 

  خامتــــــــــــــــمة
منشأ هذا التأثــّر باألساس  جتاورها، وإنّ ة اليت تقع ضمنها أومن اجلليّ شدّة تأثّر اجلزائر مبجريات الدوائر اجليوسياسيّ

اتساع إقليم الدولة اجلزائريّة، ارتباطه بفضاءاتٍ جيوسياسيةٍ عديدةٍ وانعكاسات أوضاعه الداخلية على البيئات األمنية  هو
على : ل هذه الدراسة ــ مزدوجٌأن تأثّر اجلزائر بالدوائر اجليوسياسيّة ألمنها القومي ــ مثلما بينّاه عرب فصووميكن القول . اإلقليمية

مستوى األمن القوميّ، أي أن تكون الدائرة مصدرًا للخوف والتهديد بالنّسبة للجزائر؛ وعلى مستوى السلوك األمينّ، أي أن تؤثّر 
. ضمن كلّ دائرةٍ التفاعالت واألحداث األمنيّة لكلّ دائرةٍ على اإلسرتاتيجية األمنيّة للجزائر وعلى عالقاهتا مع الفاعلني األمنيني

واستحكم تأثر اجلزائر بالدوائر اجليوسياسيّة ألمنها القوميّ منذ مستهل عقد التسعينيات بفعل جمموعةٍ من املتغيّرات احمللّية، 
  .وائرعلى أنّ هذا التأثّر ليس متماثالً، بل خيتلف باختالف الد. اإلقليميّة والدوليّة، وكذا بسبب التوسّع الذي شهده أمنها القوميّ

البعد  اجلزائريّ وعلى هتديداهتا لألمن القوميّ ني الطابع الدوليتّة، فيغلب على فواعلها األمنيّبالنسبة للدائرة املغاربيّ
ة، لكنّ األخرية ال ترقى إىل األوىل ال من حيث حجم الصلب والكامن، مع وجودٍ لبعض التهديدات الليّنة واحلقيقيّ العسكريّ

ومنشأ املهدّدات املغاربية لألمن . ات أمن اجلزائر، وال من حيث مكانتها ضمن شواغلها األمنيةلى قيم ومرجعيّالتهديد املؤثــّر ع
عليه بنيةً أمنيّةً نزاعيّةً وحميطًا عدوانيًا يؤثّر مباشرةً وبقوّةٍ على أمن اجلزائري هو بؤر التوتّر ضمن اإلقليم املغاربي اليت أضفت 

مع املغرب الذي اشتعل منذ استقالل اجلزائر ت وختوّفات األخرية مغاربية املصدر سببها صراع الزعامة إنّ معظم هتديدا. اجلزائر
عندما جتلّت مطاحمه ومطامعه يف التوسّع، التزعّم وتغيري الوضع لصاحله مغاربيا على حساهبا، وهي مطامحٌ تأكّدت اجلزائر من 

، معركة أمقاال عام )1979ثمّ  1975(املغربي على مرحلتني إلقليم الصحراء الغربية االحتالل : صحّتها بفعل جتارب تارخييّةٍ
  . اليت برهنت على ريبة وتوجّس املغرب من اجلزائر وعدائه هلا 1994حادثة فندق األطلس مبراكش عام  ثم ،1976

قليميا بأبعادٍ دوليّةٍ ضمن الدائرة املغاربيّة هاجسًا أمنيا إ املغربيّ-، فيعترب النزاع الصحراوي1975ّأمّا حاليا، ومنذ سنة 
فبسببه، . لألمن القومي اجلزائري حبكم مبا يعانيه من ستاتيكية وتعقّدات واحتماالت تأجّج للتوتّر بني أطرافه املباشرة وغري املباشرة

مثلما (افر والعداء الصريح من طرف املغرب املغربيّة املصطبغة حبالة من التن-يبقى املنطق اهلوبزي طاغيًا على العالقات اجلزائرية
واملضمر من طرف اجلزائر، واليت أدخلتهما يف حركيّةٍ مزمنةٍ من الفعل والفعل املضادّ والنشاط ) تبينه خطاباته وسلوكاته

، وتساهم بشدّةٍ مستمرّةً وتبقي على حالة اخلوف االسرتاتيجي يف اجلهة الغربية من اإلقليم اجلزائري االستخباراتي املكثّف أبقت
املغاربية يف -ونظرًا حملوريّة دور الفواعل فوق. يف حالة الشلل املالزمة للمحاوالت املغاربية للتكامل أو الشراكة يف شتّى القطاعات

تها الدّاخليّة النزاع الصحراوي ويف الديناميكيّات األمنيّة املغاربية وتأثريها على ميزان القوى اإلقليمي، سعت اجلزائر منذ انفراج أزم
 إىل تطوير عالقاهتا مع هذه الفواعل ــ سيما الواليات املتّحدة ــ حماولةً توظيفها إمّا إلرغام املغرب األقصى على قبول مقرتح تقرير

  . الصحراء الغربية عنه أو اندماجها فيه، وإمّا كسب حيادها جتاه أطراف النزاع على األقلّ املصري الذي يفضي إىل انفصال
فيما يتعلّق بالدائرة اإلفريقيّة، فيغلب على فواعلها األمنيني الطابع غري ودون الدوليت، وعلى هتديداهتا البعد الليّن وغري 
العسكري، لكنّ هذا ال ينفي أبدًا ثقل تأثريات هتديداهتا وانعكاساهتا السلبيّة على األمن القومي اجلزائري منذ بداية تسعينيات 

حتت حالة من الال أمن والال إستقرار ) خاصّة اإلقليم الساحلي(م رزوح غالبية دول وأقاليم القارّة اإلفريقيّة القرن املنصرم، حبك
وعلى خالف الدائرة املغاربيّة، تتجّه اجلزائر حنو صعوبةٍ . منذ موجات االستقالل اليت شهدهتا يف العقود األخرية من القرن العشرين



 

أولّهما، هو اجلنوح املتنامي لتهديداهتا حنو الطابع الليّن والعابر لألوطان؛ : وى الدائرة اإلفريقيّة لسببنيأكرب يف توقّع التهديد على مست
  . وثانيهما، هو ضبابيّة العدوّ ضمن هذه الدائرة وانتفاء البعد اجلغرايفّ عنه

فريقيّة، والذي يقع على رأس إنّ أكرب مصدر للخوف اجلزائريّ وأثقل هتديدٍ من حيث احلجم حاليا ضمن الدائرة اإل
ق مع شواغل الدولة اجلزائريّة األمنيّة ويف قمّة هرم أولويّات إسرتاتيجيّتها األمنيّة، هو اإلرهاب والروابط اليت نسجها منذ العقد الساب

وى نشاطاته، بل وعصاباهتا، ليس فقط بدع) اختطافاتٌ، هتريبٌ بشتّى أشكاله، جتارة املخدّرات واألسلحة(اجلرمية املنظمّة 
يتمخّض عنه من هتديداتٍ أخطرها على اإلطالق بالنسبة  حبكم ما يثريه أيضًا من انشغال دويلّ مبنطقة الصحراء والساحل وما

بيد أنّ اإلرهاب ال ينبغي أن يكون الشجرة اليت تغطّي الغابة ضمن الدائرة اإلفريقيّة . للجزائر هو احتمال تسبّبه يف تدخّل أجنيبّ
الذي قد ينجرّ عن انفصال  اجلزائري، فال ميكن بأيّ شكل من األشكال إمهال التهديد الكامن للوحدة الرتابيّة للدّولة اجلزائريّة لألمن

 الطوارق، ورغم حالة االستقرار اليت تطبع عالقتهم هبا إالّ أنّ احلذر يبقى مطلوبًا، ألنّ إقليم متركز الطوارق إقليمٌ جيوسرتاتيجيٌّ
اإلقليميّة اليت ال يستبعد تدخّلها املباشر أو غري املباشر هناك إلثارة النزعة -لنسبة للعديد من القوى اإلقليميّة وفوقحسّاسٌ با

  .االستقاللية لدى الطوارق، وهو ما جيب أن حتتاط منه اجلزائر، ألنّ انفصال جنوب السودان ال ميكن أن ميرّ دون عربةٍ
ريقيّة املصدر السابقة على مدركات وسياسيت اجلزائر األمنيّة والعسكريّة على وقد أثّرت التهديدات مغاربيّة وإف

على الصعيد املغاربي، فإنّ دخول املغرب يف خانة . الصعيدين القطري واإلقليمي، وعلى عالقاهتا مع القوى الفاعلة يف املنطقة
ه احلالية املهدّدة لألمن اجلزائري يف بعده الصلب، وتعارض هويّته العدوّ ضمن العقيدة األمنيّة اجلزائرية بفعل جتارب تارخييّةٍ، حترّكات

كانت عوامالً مؤثّرةً  مساندة حركات التحرّر،األمنيّة القائمة على التوسّع مع اهلوية األمنيّة اجلزائرية القائمة على مناهضة االستعمار و
ة وعلى هندسة ومتركز ، أين نلحظ تأثريها على سياسة اجلزائر العسكريّحملّيا: على السياسة األمنيّة اجلزائريّة، والتأثري هنا مزدوجٌ

جيشها وتسلّحه يف السنوات العشر األخرية، والذي ال ميكن أن يفسّر مبعزل عن لعبة توازن القوى املغاربيّة وعن طموح اجلزائر يف 
يف عرقلتها مشروع االندماج املغاربيّ وما يفرتض أن  استدراك تأخّرها العسكريّ الذي عانته جرّاء العشريّة السوداء؛ وإقليميا،

يرافقه من شراكةٍ أمنيّةٍ، رغم وجود هتديداتٍ مشرتكةٍ عابرةٍ لألوطان تستدعي ذلك، وهو ما يقيم احلجّة على صحّة الفرضية 
ليميّ الشديد أكرب من التهديدات اليت الثانية لدراستنا، فثقل العداء بني اجلزائر واملغرب، تعارض هويّتهما األمنيّتني وتنافسهما اإلق

واحلوار املتوسّطي  5+5يفرتض أن توحّد جهودمها األمنيّة ومن إجراءات بناء الثقة اليت يشرتكان فيها يف إطار عمل جمموعة 
اعتقادنا، ويف . ة بأمن جلزائراملستمرّة املضرّ للحلف األطلسي، وهي حالة استفحلت بفعل اخلطابات الرمسيّة للمغرب وسلوكاته

فإنّ البحث عن شراكةٍ أمنيّةٍ مغاربيّةٍ قد يكون أفضل من البحث عن مشروع اندماج مغاربي يف الراهن، ألنّ الشراكة األمنيّة 
 ، أمّا التكامل فيتطلّب وجود درجةٍ كافيةٍ من التدفّقات)املغربيّة-وهو ما يتوفّر يف العالقة اجلزائريّة(تتطلّب وجود درجةٍ من التنافر 

على أنّ هذه العالقة حتتاج يف البداية وقبل كلّ شيءٍ إىل تقريب اهلويّتني األمنيّتني ). وهو ما يغيب عن العالقة نفسها(واالتصاالت 
  .لكال البلدين، وهي نتيجةٌ تستحقّ حبثًا أدقّا وأعمقًا إلثبات صحّتها أو خطئها

ة مؤثــّران رئيسان هلما دور يف غلبة والنزاع يف الصحراء الغربيّ العالقة مع املغرب األقصىيف هذا السياق، ميكن القول أنّ 
مؤسّسات النظام اجلزائريّ  تني مغاربيا، لكنّ ذلك ليس السَّبب الوحيد، ألنّعلى عقيدة واسرتاتيجيّة اجلزائر األمنيّ الطابع العسكريّ

والضبّاط أصحاب الرتب العالية الذين يتسيّدوهنا، وهو تأثّرٌ تفاقم منذ ومنذ االستقالل ــ تتأثـــّر بقوّةٍ باملؤسّسة العسكريّة  عمومًا ــ



 

حتّى أكثر  واسرتاتيجيّتها ةولة األمنيّات الدّة على صياغة أولويّة العسكريّعاد تأثري املؤسسّ، أين 1992 عام تطبيق قانون الطوارئ
هذا الثّقل للمؤسّسة العسكريّة داخل النظام أبقى ويبقي االهتمام باألمن العسكريّ  .فرتة حكم احلزب الواحد ممّا كان عليه احلال يف

الصّلب بالنسبة للجزائر كأولويةٍ، وهو ما تدلّ عليه نفقاهتا على الدفاع والتسلّح، حتّى وإن كان هذا االهتمام مربّر جزئيًا، ألنّ 
  .ق يف حالة اجلزائر إالّ على املدى الطويلقطاعات، وهذا لن يتحقّيرتبط بالتنمية الشاملة لكلّ ال البحث عن أمنٍ إنسانيٍّ

ة املخصّصة ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظّمة ــ والظواهر العابرة إنّ إبعاد اجلزائر للمغرب عن كلّ التنسيقات اإلقليميّ
فرغم أنّ تلك التهديدات متسّ . نا كذلكة الثانية من حبثللحدود عمومًا ــ ضمن منطقيت الصحراء والساحل تؤكّد صحّة الفرضيّ

على اجلزائر ) أوربيّ وأمريكيّ(عمومًا وتتطلّب جهدًا إقليميا مشرتكًا ملواجهتها، ورغم وجود ضغطٍ غربيّ  بأمن اإلقليم املغاربيّ
.  أنشئت من أجل تلك الغايةمن أجل تقوية التعاون األمينّ مع الرباط، إالّ أنّها ما زالت تصرّ على إبقاء املغرب خارج األطر اليت

ة وصراع الزعامة الدائر العداء املتأصّل بني الدولتني، سلوكاهتما املتضادّ: وإنْ حبثنا عن أسباب هذا السلوك فسنجدها تتلخّص يف
  .بينهما، وهي عوائقٌ حالت دون تكوين مناخ ثقةٍ ميكن أن يقود إىل توحيد مدركاهتما للتّهديد

مسائلها وهتديداهتا األمنيّة ــ على غرار يف التعامل مع األمنيّة  إسرتاتيجيّة اجلزائرريقية، فإنّ تأثـــّر على صعيد الدائرة اإلف
منيّة والعسكريّة بلفت االنتباه إىل التأخّر يف التغطية األداخليا، . اسرتاتيجيّتها مغاربيا ــ يلتمس يف البعدين الداخليّ واخلارجيّ

ي لقوّاهتا ة اجلنوبيّة بالتمكني املادّيم الصحراويّ والسعيّ لتداركه عرب مراقبةٍ وحراسةٍ أوسع للحدود الربيّللجناح اجلنوبي واإلقل
واملراقبة، بغرض تقليص هامش إنكشافها إىل أقصى حدٍّ ممكن من ناحيةٍ، ناهيك عن تنمية مناطق قطون  املسلّحة احلارسة

أمّا خارجيا، فيمكن حتديد معامل تأثــّر  .أكثر يف اجملتمع اجلزائري من ناحيةٍ ثانيةٍالطوارق، منحهم امتيازاتٍ خاصّةً، ودجمهم 
أوّالً، الدفع حنو التعاون الثنائي ومتعدّد األطراف مع حكومات كلّ من مايل : االسرتاتيجية اجلزائريّة مبجريات الدائرة اإلفريقية كالتّايل

ونلحظ تغليب الطابع غري العسكريّ على . جنّب أيّ تدهور يف النزاع الدائر بينهاوالنيجر مع إشراك ممثّلي أزواد الطوارق لت
اجلزائر األمنيّة جتاه التهديدات الناشئة عن نشاط أزواد الطوارق، مع حضور قويّ ومكثّفٍ يف خمتلف  العسكريّ يف اسرتاتيجيّة

اشتعال النزاع بني الطوارق وحكوميت باماكو ونيامي يف  يف هذا السياق، تقدّر حاالت الوساطة اجلزائريّة منذ. حاالت الوساطة
إنّ هذا السلوك ). 2006سنة (مرّة، منها ما متّ بإشرافٍ شخصيّ من رئيس اجلمهورية اجلزائري  13مستهلّ التسعينيات حبوايل 

الية والنيجرية والتهديدات لألمن يعبّر عن اإلدراك اجلزائريّ خلطر التداعيات األمنيّة لتدهور العالقة بني الطوارق والسلطات امل
عملياتيّةٍ، عرب -استعمالماتيّةٍ وعسكريّةٍ-ثانيًا، تطوير إسرتاتيجيّةٍ استخباراتيّةٍ. اجلزائري اليت ستنشأ عنه مثلما وضّحناه سابقًا

ا، مايل، النيجر ليبيا والتشاد ــ العمل الفرديّ أو التنسيق إمّا ثنائيا أو مجاعيا مع كلّ دول الساحل والصحراء ــ السيما موريتاني
بني ملواجهة، حصر والقضاء على اجلماعات اإلرهابيّة وعصابات اجلرمية املنظّمة ونشاطاهتا يف املنطقة الصحراويّة؛ ثالثًا، الربط 

لصحراوي ويف القارّة ا-يف مناطق توطّن الطوارق، يف اإلقليم الساحلي واالجتماعيّ االقتصاديّواالستقرار السياسيّ، األمن والنموّ 
إفريقية ) وأمن املتوسط أيضًا(ملهدّدات أمنها  نيبة، يعترب الفقر وضعف التنمية أهمّ مسبّفوفق العقيدة اجلزائريّ .ة عمومًااإلفريقيّ

التضرّر  التخفيف من حجم هذه التهديدات والقضاء عليها مرتبط بتنمية القارّة اإلفريقيّة وخصوصًا األقاليم شديدة املصدر، وإنّ
الدول تمكني على األصعدة اإلقليميّة، القاريّة والعاملية ب ويُلتمس تأثري هذا التوجّه على اسرتاتيجيّة اجلزائر يف مطالبتها. والتخلّف
  . حتقيقًا ملبادئ التضامن الدويلّإىل حالة القدرة على التنمية واالستدانة املزمنة ة من حالة التبعيّاالنتقال من اإلفريقيّة 



 

دعم حركات "اجلزائر األمنيّة على مستوى الدائرة املغاربية تقوم يف شقّ كبري منها على مبدإ  وإن كانت اسرتاتيجيّة
تها حنو الدائرة اإلفريقية ترتكز كذلك على ، وباألخص يف تعاملها مع القضيّة الصحراوية، فإنَّ اسرتاتيجيّ"التحرّر ورفض االستعمار
حتت التدخّل األجنيبّ /منيّة للدّولة اجلزائريّة صنع هويتها إقليميا ودوليا منذ استقالهلا، هو رفض االحتاللمبدإ خالدٍ يف العقيدة األ

الصحراويّة خصوصًا محاية أمنها -ي الدول اإلفريقيّة عمومًا والساحليّةجند أنّ اجلزائر تصرّ على تولّ فمن هذا املبدأ،. مربّر أيّ
ة أو مدعاةً للّجوء إىل القوى اإلقليميّوة من التزاماهتا الثنائيّ وختلّف تلك الدول ليس أبدًا مربّرًا للتنصّل كما تؤكّد أنّ ضعف بنفسها،
إنّ مسامهة األخرية يف استتباب أمن املنطقة ــ وفق العقيدة األمنيّة اجلزائرية ــ ال تتحقّق بتدخّلها املباشر أو بتواجدها  .األجنبيّة

والكفّ عن عرقلة اجلهود اإلقليميّة ملكافحة العسكريّ يف املنطقة، بل يف مساعدة دوهلا على االنطالق يف التنمية من جهةٍ، 
من أجل هذا، جند اجلزائر تعمل جاهدةً يف السنوات . ني لقاء حترير الرهائن من جهةٍ أخرىية لإلرهابيّاإلرهاب جرّاء دفع الفد

   ).إقليميا، قاريا وعامليا(على كافّة األصعدة  األخرية من أجل جتريم دفع الفدية للجماعات اإلرهابيّة
- أوّال، ألنّ تواجد قوى غربيّةٍ يف اإلقليم الساحليّ. نياإنّ هذا املبدأ الطاغي على االسرتاتيجية اجلزائرية مربّرٌ أم

الصحراويّ، سواء بغرض محاية أمن هذا اإلقليم أو رغبةً يف احلصول على نصيب من ثرواته حتقيقًا ألمنها الطاقوي، سيكون سببًا 
علّةً و "املقاومة"لإلرهاب كي يكثّف عمليّاته باسممباشرًا يف ال أمن اجلزائر وتأجيج ختوّفاهتا إفريقيّة املنشأ، ألنــّه سيشكّل ذريعةً 

إنشاء جلنةٍ مشرتكةٍ جليوش املنطقة يفسّر لنا وإنّ اخلوف من هكذا احتمال  نشوء مجاعاتٍ مسلّحةٍ أخرى ستهدّد حتمًا أمنها،ل
بديل توفري و لقوى األجنبية،اتقويض أيّ تعاون لدول الصحراء مع ، فمقصد هذا السلوك اجلزائري هو مببادرةٍ جزائريّةٍ 2010 سنة

يساعد على تنسيق اجلهود وتوحيدها يف وجه كل ما يهدّد أمنها، كما يفسّر لنا يف املقابل  يف املنطقة" األفريكوم"ملبادرة إقامة مقرّ 
 .اسرتاتيجي عسكرييف الصحراء لالستفادة من ثرواهتا شريطة أالّ يتحوّل إىل حضور  الغربيّ االقتصاديّ التواجدب القبول اجلزائريّ

ألنّ هذا  يف سبيل أمن رعاياها يؤدّي بطريقةٍ غري مباشرةٍ إىل رفع ال أمن اجلزائر،نّ دفع الدول الغربيّة الفدية لإلرهابيّني ثانيًا، أل
عات السلوك ال جيعل جهود األخرية يف القضاء على اإلرهاب وجتفيف منابع متويله تضيع هدرًا فحسب، بل يساهم يف بقاء اجلما

على سياسة مرتكزةً اجلزائر تريد االنفراد بالريادة يف مشال إفريقيا  ، أنّلثًاثا .اإلرهابيّة، وبالتايل استمرار هتديداهتا لألمن اجلزائري
إلرهاب من بدورها احملوريّ يف تنسيق تصدّي املنطقة ل على االعرتافواشنطن وباريس غم ذلك سرياحلرب على اإلرهاب، ألنّ 

لكن، جيب القول أنّ هذه السياسة اجلزائرية فيها . املنطقة ا يفعترب من طرف القوّتان السابقتان حليفًا اسرتاتيجيب الذي ياملغر دون
تأثريٍ  ةًقوّ، وبالتايل إعطاءها االسرتاتيجي وتأمني عمق اجلزائر فإن كان صحيحًا أنّ جناحها سيؤدّي إىل توحيد ،"الرهان"نوعٌ من 

، فإنـــّها يف مقابل ذلك معرّضة للفشل أيضًا، ألنّ فيها اعتمادًا على ةاملتوسطيّو على مستوى الدائرتني املغاربيّة فضلأ أكرب ومكانةً
  .دولٍ مرشّحة للفشل قد ال تصمد أمام إغراءات، وحتّى إكراهات، القوى الكربى الطّاحمة إىل التواجد يف الساحل والصحراء

االحتاد األوربي، (الدولتية - ن القومي اجلزائري، فيرتاوح فاعلوها األمنيّون بني الدولتية وفوقبالنسبة للدائرة املتوسطية لألم
الليّنة /، أما هتديداهتا فترتاوح بني األبعاد الصلبة)منظّمة حلف مشال األطلسي، منظّمة األمن والتعاون يف أوربا واحتاد أوربا الغربية

على أنّ . اهتا على أمن اجلزائر يف قطاعاته العسكريّة، االقتصاديّة، السياسيّة واجملتمعيّةوميكن التماس تأثري. احلقيقيّة/والكامنة
املفروضني من قبل القوى  حظر ونزع التسلّحأخطر هتديدٍ صلب وكامن متوسّطي املصدر مؤثـــّر على أمن اجلزائر نتج أساسًا عن 

كهدفٍ رئيس لكلّ " منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"من إدراجها لـوالذي متارسه انطالقًا أطلسيّة على دول اجلنوب، -األورو



 

عن أمنها قاد إىل  أطلسيّة-األوروإنّ هذا السلوك النابع عن حبث القوى . املبادرات األمنيّة اليت أطلقتها حنو الضفّة اجلنوبيّة
دةٍ على تسلّح دول اجلنوب، وبالتايل ساهم فرض رقابةٍ شدييف النطاق اجليوسياسي املتوسطي من طرفها وإىل  احتكار التهديد

عاجزةً عن مواجهة التهديد العسكري يف حال متّ استخدامه فقط، بل ال يسمح هلا ال أمن اجلزائر، ألنــّه ال يبقيها ويساهم عمليا يف 
   .أو يف مواجهة إسرائيل اجلناح الشمايل حتّى بتقليص هامش انكشافها الدفاعي واألمين من

ة خالل العقدين األخريين هو انتقال اجلزائر من حالة املهدّد إىل صفة املتعاون ثمّ الشريك األمينّ يف الدائرة املتوسطيّالبارز 
وانطالقًا من حتليالت الفصل الثالث من . متوسطية-لفواعل الشمال، فأضحت طرفًا يف كلّ املبادرات والرتتيبات األمنيّة األورو

بالنسبة للجزائر، فإنّ حتوّهلا حنو . اجلزائر وفواعل الضفّة الشمالية: ذه النقلة قادت هلا دوافعٌ من الطرفنيدراستنا، ميكن القول أنّ ه
؛ ال الليربالية وانعكاساته على عقيدهتا وهويّتها األمنيّتني ممّا قرّب أكثر بني مدركاهتا للتهديد وتلك اخلاصّة بفواعل الضفّة الشمالية

عن التفكري واحلوار االسرتاتيجيني يف الفضاء املتوسّطي خاصّةً وأنّها تلقّت دعواتٍ للمشاركة يف كلّ وبعيدًا  منطقية بقائها يف عزلةٍ
مراجعتها ملفهوميها أطلسيّة املوجّهة لدول الضفّة اجلنوبيّة منذ بداية إطالقها يف العقد التاسع من القرن املاضي؛ -املبادرات األورو

نذ التسعينيات وتكييفها إيّامها مع التهديدات اجلديدة ممّا قادها إىل االعتماد أكثر على البعدين اإلقليميّ لألمن والدفاع الوطنيّني م
من تدخّل عسكريّ على أراضيها من قبل فواعل الشمال سنوات التسعينيات حبكم ما ومتعدّد األبعاد يف مواجهتهما؛ وخوفها 

األفعال املنتهجة من السلطات  الفرتة اليت نادت بضرورة التدخل اإلنساني لوقف كانت تعانيه داخليا ويف ظلّ املطالب يف تلك
، هي دوافعٌ رئيسةٌ قادهتا إىل االهتمام بالدائرة املتوسطيّة ألمنها القومي وإىل املشاركة يف اإلرهاب ضدّيف حرهبا الداخلية  ةاجلزائريّ

 .صة للمتوسّطأطلسيّة املخصّ-خمتلف األطر واحلوارات األمنيّة األورو

انتشار ظاهرة اإلرهاب يف اجلزائر وانتقاهلا إىل أوربّا؛ ارتفاع وترية أمّا بالنسبة لفواعل الشاطئ الشمايل للمتوسّط، فإنّ 
ا بقوّةٍ ر اإلمدادات الطاقويّة اجلزائريّة حنوها؛ احتمال فشل الدّولة اجلزائريّة الذي كان واردًــّاهلجرة بنوعيها حنو األخرية وخوفها من تأث

وما رافقه من خوفٍ على الرعايا األوربّيني القاطنني فيها؛ إحتمال وصول قوى راديكاليّةٍ معاديةٍ للغرب إىل السلطة واخلوف من 
هي أهمّ الدوافع انتقال عدوى اإلسالمويّة إىل الدول اجملاورة، وبالتّايل سقوط الفضاء املغاربيّ يف حالة من الال استقرار والال أمن؛ 

أمّا بعد التحسّن الكبري يف أوضاعها . يف خمتلف األطر املتوسطية متعددة األبعاد اليت أنشأهتا اليت قادهتا إىل إشراك اجلزائر
الداخليّة، وبعد تأكّد فواعل الضفّة الشماليّة من خطورة الظاهرة اإلرهابيّة وطبيعتها العابرة لألوطان، فإنّ مكانة اجلزائر 

خربهتا يف مكافحة اإلرهاب جدّ مطلوبةٍ من  أكثر يف الفضاء املتوسّطي وأطره التعاونية، بعدما أصبحت اجليوسياسيّة تعزّزت
وثانيًا، يف حفظ األمن يف ، يف املسامهة يف األمن الطاقوي األوربيأوّالً،  :حموريا من ناحيتنياإلقليمي الغرب، وبعدما صار دورها 

يف هذا السياق، ميكننا القول بأنّ . إىل أوربا) السيما اهلجرة غري الشرعية(التهديدات اإلفريقية املتوسّط ويف الوقاية من وصول 
 تصنيف اجلزائر لإلرهاب كأوّل مهدّدٍ ألمنها القومي ووضعها ملكافحته على قمّة أولويات اسرتاتيجيّتها األمنية قادا إىل إلتقاءٍ كبري

ية واألطلسيّة، وبالتايل إىل تقارب يف تصوّرات اجلزائر واسرتاتيجيّات عملها مع تلك اخلاصّة بني مدركاهتا للتهديد واملدركات األوربّ
وإن كان هذا االلتقاء خيدم اجلزائر يف سياق حبثها عن مصدر خارجي لشرعية نظامها؛ إعطاء بعدٍ دويلّ حلرهبا  .بفواعل الشمال

فإنّ التمادي يف مقارنةً بدول الضفة اجلنوبية،  توسّطية للتعاون األميناملسارات املضدّ اإلرهاب والتموقع يف موقع رياديّ ضمن 



 

إىل توحيد مدركاهتا للتهديد مع املدركات األوربية واألمريكية، وهو ما سيحدث هلا تعارضًا يف املستقبل مع استغالله قد يقودها 
  .تأمني الدائرة اإلفريقية ألمنها القوميلعقيدهتا األمنية ومع اإلسرتاتيجية اليت تنتهجها ل االستقالليّةاملبادئ 

وواضحٌ من خالل ما بينّاه يف الفصل الثالث من دراستنا أنّ املقاربة واالسرتاتيجيّة اجلزائريّتني تأثــّرتا بالنهج األمين 
ة املتوسطية من ناحيةٍ، متوسّطية، وهذا ما تدلّ عليه مشاركاهتا يف خمتلف األطر األمنيّ-التعاوني املتّبع يف سياق املسارات األورو

ومن وجهة نظرنا، فإنّ هذا . السلم واالستقرار يف املتوسط من ناحيةٍ ثانيةٍوإصرارها على قيم احلوار والتشاور كمداخل لتحقيق 
ة بني التأثــّر نشأ عن ضعف اجلزائر وعجزها عن ضمان مصاحلها واالحتماء من مهدّدات أمنها ــ سيما اجلديدة، املرتابطة واملشرتك

ممّا  ضفيت املتوسط ــ بطريقةٍ انفراديّةٍ، لذا كانت مضطرّةً إىل االخنراط يف البنى متعدّدة األطراف الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك،
لكن مع  قادها إىل تغيري منط عالقاهتا مع قوى الدائرة املتوسطيّة، وإىل االخنراط يف أطر احلوار والتعاون األمين املقرتحة من طرفها،

املعيارية لعقيدة املنطلقات  الرمزيّ هارصيداليت طبع مبادئ الثورة التحريريّة ولقيم  احرتام القانون الدويل وبالوفاءالتمسّك دائمًا ب
وهذان العامالن مها نفسهما العامالن املتحكّمان يف املقاربة واإلسرتاتيجيّة اجلزائرية يف التعامل مع املسائل  وهوية اجلزائر األمنيتني،

والتهديدات األمنيّة ضمن الدائرة اإلفريقية ألمنها القومي و،بدرجةٍ أقلّ، املغاربية، لكن مع فرق واضح بني املوقع والدور اجلزائري 
جلزائر حتتلّ موقعًا رياديا وحتظى باملبادرة على مستوى الدائرة اإلفريقيّة ألمنها القومي، فإنـــّنا جندها فإن كانت ا. ضمن كلّ دائرة

متوسطيا، وحبكم موازين القوى، يف وضع ال خيوّهلا انتهاج وتطبيق السياسة اليت تريد عكس االحتاد األوربي، احللف األطلسي 
اجلزائري على مستوى الدائرة املتوسطية ال تنحصر يف السبب السابق فقط، بل تتحكّم  على أنّ بواعث السلوك .وحتّى إسرائيل

التعبري عن انشغاالهتا األمنيّة والدفاع عن عقيدهتا األمنيّة، وهذا ما يدلّ عليه أوّالً، سعي اجلزائر إىل : فيها عوامل أخرى كذلك
املسامهة يف اهلندسة األمنيّة  ني عرب منابر منظّمة األمن والتعاون يف أوربّا؛مؤخّرًا السّعي اجلزائريّ إىل جتريم دفع الفدية لإلرهابي

واالسرتاتيجيّة للمتوسّط؛ وإفادة جيشها وقوّاهتا املسلّحة من حتديثٍ نظريّ وعمليّاتي عرب االحتكاك بالقوى األطلسيّة وقوى 
  .التهديدات العابرة لألوطان  مواجهةمبا حيقق هلا جناعةً أفضل يف الذود عن أمنها القوميّ ويف 5+5جمموعة 

اجلدير بالتأكيد يف صدد عرض نتائج دراستنا املتعلّقة بالدائرة املتوسطيّة أنّ التهديدات الليّنة والعابرة لألوطان، اليت 
حمورًا لعمل متوسطيا على اخلطر الذي حتمله لعموم األمن يف املتوسط من جهةٍ، واليت تشكّل مكافحتها -حيدث االتفاق أورو

ن املسارات األوروبيّة واألطلسيّة املوجّهة للمتوسط وإجراءات بناء الثقة اليت صاحبتها من جهةٍ أخرى، مل تؤدّ إىل إزالة العداء املعل
يف كلّ تلك  واملضمر بني الدول العربيّة وإسرائيل، كما مل تُجْدِ يف توحيد ــ أو حتّى تقريب ــ هوياهتما األمنيّة، رغم أنــّهما طرفان

اإلسرائيلي وسلوكات إسرائيل احلالية املهدّدة ألمن الدول العربية يف -حتليل أسباب هذا يؤكّد أنّ تاريخ الصراع العربي. املبادرات
ع بعده الصلب وقيمه املركزية واملتسبّبة يف تأجيج ختوّفاهتا ال تفعل مفعوهلا يف احليلولة دون ختفيف درجة العداء بني أطراف النزا

  . وإنّ هذا برهانٌ آخر على صحّة الفرضية الثانية من دراستنا فقط بل تساهم يف تعميقه واستحكامه،
إنّ حتليل التأثـــّر اجلزائري على مستوى األمن واالسرتاتيجية األمنيّة مبجريات كل من الدوائر املغاربية، اإلفريقية 

ضمن ) أي دائرة(عامل رئيسٌ يف إدراج دائرةٍ ) كان صلبًا، وجوديًا وحمدقًاخاصّةً إذا (واملتوسطية، يثبت لنا أنّ عامل التهديد 
فقبل . حيّز االنشغال األمين اجلزائري أو استبعادها منه منذ منعطف التسعينيات، مبا يثبت صحّة الفرضية الثالثة من حبثنا

كنّ العودة األوربيّة واألطلسية القويّة إىل املتوسّط وما طفيفًا وظرفيا، ل منعطف التسعينيات، كان اهتمام اجلزائر ببعدها املتوسطيّ



 

لفت  )إنشاء قوّات األوروفور واألورومارفور وتكثيف انتشار األسطول السادس األمريكي يف املتوسط(صاحبها من عسكرةٍ له 
لتدخّل دويل يف  جّح أن تصبح مصدرًاانتباه اجلزائر أكثر إىل الدائرة املتوسطية ألمنها وكـرّس اهتمامها هبا، ألنــّه كان من املر

إنّ انشغال اجلزائر األمين بالبعد ". محاية حقوق االنسان"حتت ذريعة  )حبكم موجة العنف الداخلي اليت اجتاحتها(إقليمها
 يستهدف سيادة اجلزائر وسالمة(، وجودي )عسكري(املتوسطي ألمنها مل حيصل إالّ عندما صار املتوسّط مصدرًا لتهديدٍ صلب 

وتصلح ). ألنه كان سيؤجج من ضعف وهشاشة النظام والدولة اجلزائريني(ألمنها ومؤثـــّرًا على مكانتها اإلقليمية والدوليّة ) إقليمها
ا، الفرضية الثالثة لدراستنا لتفسري االنشغال األمين اجلزائري بالدائرتني املغاربية واإلفريقية كذلك، فألنّ املغرب يشكّل هتديدًا صلبً

الصحراء الغربية " مغربية"حبكم مطالبه الرتابية حيال اجلزء الغربي من إقليمها، إصراره على (وديًا وكامنًا لقيم الدولة اجلزائرية وج
، وألن القضية الصحراويّة تشكّل عبئًا أمنيا عليها، جند )وسعيه للتفوق إقليميّا على اجلزائر وحتالفه مع قوى أجنبية ضدّ مصاحلها

وألنّ الدائرة اإلفريقية حاليا مصدرٌ للعديد من . هلا بالدائرة املغاربيّة مكرّسٌ على صعيد عقيدهتا واسرتاتيجيّتها األمنيّتنيأن انشغا
املخلّة باستقرار الدولة اجلزائريّة واملؤثـــّرة على أمنها ووحدهتا الرتابيّة، ) إرهاب، هجرة سرية، أمراض وسواها(التهديدات اخلطرية 

، جند أنّ حضورها تعاظم )تدخّل عسكري أجنيب، انفصال الطوارق(ميكن أن تؤدّي إن تفاقمت إىل هتديداتٍ أكرب حجمًا  واليت
  . ضمن الشواغل واالسرتاتيجية األمنيتني للدولة اجلزائرية يف السنوات األخرية

سّر لنا أيضًا سبب ضمور العالقة بني إنّ حموريّة دور عنصر التهديد يف تكريس اهتمام اجلزائر بدوائر أمنها القومي يف
إنّ العالقة األخرية كانت موجودةً لـمّا كان األمن القوميّ العربي موجودًا، ولــمّا كانت هناك وحدةٌ بني اهلوية . اجلزائر والدائرة العربية

، وهذا ما تؤكّده مشاركة اجلزائر يف احلرب األمنيّة اجلزائريّة واهلوية األمنيّة العربيّة أحدثت اتفاقًا يف تعريفهما للعدوّ والتهديد
ومسامهتها القويّة يف قضايا األمن القومي العربي كما بينّاه يف الفصل الثاني من دراستنا، أي عندما  1973اإلسرائيلية سنة -العربية

وتكرّسه  1973عربي هبزمية لكن، ومنذ انفرط عقد األمن القومي ال. كانت تعترب مهدّدات األمن القومي العربي مهدّداتٍ ألمنها
، حدث الشرخ بني األمن اجلزائري والدائرة العربية بعد أن تالشت 1991ثم حبرب اخلليج الثانية  1978باتفاقية كامب دافيد 

حتّى . عناصر التهديد اليت كانت تربط بينهما، وبعد أن صارت شواغل اجلزائر األمنيّة خمتلفةً عن الشواغل العربية سيما املشرقيّة
- رة العربية، ال يُتَعَامل معه جزائريا من منطلق قوميالتهديد اإلسرائيلي، الذي حيول دون انقطاع العالقة بني األمن اجلزائري والدائ

عربي، كما كان األمر يف عقود ما قبل التسعينيات، بل خيضع إىل مبدإ مناهضة االستعمار والدول اليت متارسه الذي تتبنّاه اجلزائر، 
ضيّة الصحراء الغربيّة وكلّ قضايا تصفية وبالتايل فإنّ منطلق تعامل األخرية معه ال خيتلف عن ذلك الذي تعتمده يف تعاملها مع ق

 . املتوسّطية-االستعمار اليت ساندهتا يف السابق، وهذا ما تدلّ عليه مواقفها من إسرائيل املعبّر عنها يف خمتلف الفعاليات األورو

ا، فمن الواضح تأثــّر الفرضية األوىل من حبثنا أيضً صحّة يف ختام عرض تأثــّر اجلزائر بالتفاعالت األمنيّة، ميكن استنتاج
من اجلزائر باالنعكاسات السلبيّة حلاالت الال أمن والال إستقرار الصادرة عن الدوائر اجليوسياسيّة اليت تنتمي إليها، وهذا ما أثبتناه 

باماكو؛ بالنزاع خالل حتليل تأثــّر أمن اجلزائر بتداعيات النزاع حول الصحراء الغربية؛ بالنزاعات بني الطوارق وحكومات نيامي و
متوسطية عمومًا؛ بالتهديدات اجلديدة والعوامل املخلّة باالستقرار -اإلسرائيلي وانعكاساته على العالقات األورو-الفلسطيين

السيما ضمن الدائرة اإلفريقية وغريها من العوامل املضعفة ألمنها القومي، ممّا قادها ) اإلرهاب واهلجرة السرية وتبعاهتما األمنية(
ىل التجاوب والتعامل مع هذه التهديدات وهو ما انعكس بدوره على اسرتاتيجيّتها األمنيّة وعلى عالقاهتا مع القوى الفاعلة ضمن إ



 

على  كلّ دائرةٍ سعيًا منها إىل احليلولة دون وصول بعض التهديدات إليها أو التخفيف من حدّة تأثرياهتا السلبية على أمنها القومي
تنج من سلوكات اجلزائر األمنيّة حيال خمتلف الدوائر أنّ هناك قناعةً لديها بأنّ ضمان األمن واالستقرار يف إنّ ما يس. األقل

يساهم يف تعزيز وتقوية أمنها القومي، لكن جيب توخي احلذر هنا، ألن بعض السلوكات  )القريب وباألخصّ(جوارها اجليوسياسي 
بقدر ما تعطي األطر األمنيّة التعاونية ضمن  فمثالً،ــّر عليه سلبيا من زاويةٍ أخرى كما رأينا، املؤثــّرة إجيابيا على أمن اجلزائر تؤثـ
التهديدات العابرة لألوطان، بقدر ما تؤدي يف شقها املتعلّق بنزع التسلّح،  قدرةً أفضل يف مواجهةالدائرة املتوسطية للدولة اجلزائرية 

منها وتأجيج حالة انكشافها من اجلناح الشمايل، وكلّما تعمّق االخنراط اجلزائري ضمن الرقابة عليه وحظر االنتشار إىل ال أ
  . املسارات األوربية واألطلسية املخصّصة للمتوسّط، كلما كان ذلك على حساب عمقها االسرتاتيجي املغاربي، اإلفريقي والعربي

بتخومها اجليوسياسيّة شديدٌ، وإنــّها ملواجهة هذا الوضع بطريقةٍ األمينّ للجزائر  إن النتائج السابقة تبيّن لنا أن التأثـــّر
مدعوّةٌ إىل وضع اسرتاتيجيّةٍ واضحةٍ، دقيقةٍ وبعيدة املدى لدورها يف تلك الفضاءات اجليوسياسية وإىل تقويم  أفضل يف املستقبل

إن هذا . ث على مقربة منها من حراكاتٍ أمنيّةٍوهو مطلبٌ أصبح أكثر إحلاحًا يف ظلّ ما حيد، مستمرّ ملا حيظى منها باألولوية
اجلزائر لالضطرابات يف تصوّراهتا وأهدافها اإلسرتاتيجية على املدى البعيد وتأهّبها دومًا للتعامل  املطلب حيتّم قبل كلّ شيءٍ جتاوز

  : مع أيّ هتديد مباشر أو غري مباشر ألمنها وهو ما لن يتحقق إال بشروط يف رأينا
لقرار األمين واخلارجي من اإلرادة السياسية الشخصية ألفراد معينني واالعتماد يف وضعه على التفكري واحلسابات ختليص ا .1

  والدولة على املدى البعيد؛ ) بكافة أجياله(االسرتاتيجية الدقيقة اليت تتأسّس على قاعدة مصلحة الشعب 
وهذا  رّغ للمهدّدات اخلارجية ألمنها ومبا يعطيها فعّاليةً أكرب يف مواجهتها،تقوية األمن الداخلي مبختلف أبعاده مبا يسمح هلا بالتف .2

املطلب هنا هو وضع اسرتاتيجية غري . لن يتأتّى إالّ بإمتام املهمّة األمنيّة اليت شُرع فيها وكانت أوىل حلقاهتا دحر اإلرهاب داخليًا
واليت  تعطي األولويّة للقطاعات االقتصادية، االجتماعية والسياسيةعسكريةٍ باألساس تستهدف األمن اإلنسانيّ للشعب اجلزائريّ 

إنّ هذا مطلب ملّحٌ بالنسبة للجزائر وأمنها يف ظلّ . برهنت الوقائع احملليّة والدوليّة مرارًا وخامة عواقبها على األمن القومي للدول
املواد االستهالكية ويف ظلّ استمرار اخلالف احملليّ  انكشافها االقتصادي الرهيب وتبعية اقتصادها لسوق النفط العاملية وسوق

حول شرعية نظام حكمها، ممّا يقود يف كثري من األحيان إىل حاالت االضطراب والغليان الداخلي اليت قد تقود إىل تكرار سيناريو 
  . بالتايل إجهاض املكاسب اليت حققتها اجلزائر على الصعيد األمين الداخلي منذ أكثر من عقد، و1988

تقوية عمقها اإلفريقي، فإذا خسرت اجلزائر عمقها املغاربي، فال جيب أن ختسر الدائرة اإلفريقية، وهنا جيب أن تتحمّل اجلزائر  .3
ملواجهة كلّ مهدّدات أمنها من جهةٍ، ويف تقوية مواقفها حيال إكراهات وإغراءات مسؤوليتها األمنيّة يف تنسيق جهود دول املنطقة 

ال يكفي قول اجلزائر هنا أنــّها ضدّ التدخل األجنيب بل جيب أن تتحلّى بروح املبادرة وأن تكون . القوى األجنبية من جهةٍ ثانيةٍ
تنسيق مع دول املنطقة ــ إىل إجراءات كفيلةٍ بضمان وصيانة أمن على استعداد دائم لتقديم البديل، وإن مل تبادر اجلزائر ــ بال

  .اإلقليمية بعدّة أشكال ليست بالضرورة عسكريّةً-املنطقة، فسنشهد حتمًا تدخّالً للقوى فوق
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لندوة  بوتفليقة حول مسائل السلم واألمن يف إفريقيا مبناسبة الدورة العادية اخلامسة عشرة اجلزائري عبد العزيز مداخلة الرئيس
 )26/07/2010( االحتاد اإلفريقي

  ،ة؛حضرات السيدات و الساد أصحاب السعادة و املعايل؛ رؤساء الدول و احلكومات السيدات و السادة ؛السيد الرئيس" 
متضي قارتنا قدما يف تعزيز املمارسة الدميقراطية واحلكم الراشد ودولة احلق والقانون منكبة يف اآلن ذاته على حل مشاكل الالأمن  يوما بعد يوم

   .الوساطة يف تسوية اخلالفات اللجوء إىل احلوار و والالاستقرار وعلى تعزيز مبدأ
متنامي املصداقية ومرغوبا فيه أكثر  نتائج معتربة يف جمال النمو االقتصادي وتثمني املكسبات اليت جتعل من إفريقيا شريكا وقد رافقت هذه التطورات
   .فأكثر على الساحة العاملية

واألمن وجمموعة احلكماء الطور العملي جزء من  مكوناته مثل جملس السلمتنصيب اهليكل اإلفريقي للسلم واألمن الذي دخلت بعد بعض  وإن مسار
  .هذا املسعى اإلفريقي

أمحد بن بلة لقاء تفانيهم يف خدمة مثل عزيز و أثري لديهم مثل  ملناسبة أغتنمها ألعرب عن امتناننا ألعضاء جمموعة احلكماء ولرئيسها فخامة الرئيس وإهنا 
   .مبا ميكنها من توجيه كافة طاقاهتا لرفع حتديات التنمية االقتصادية واالجتماعية السلم إفريقيا اليت يسودها

متمنيا  أبدوه من التزام يف النهوض مبا عليهم وبالتهنئة إىل األعضاء املنتخبني اجلدد دعوني كذلك أتوجه بالشكر إىل أعضاء جملس السلم واألمن على ما
  .هلم كل التوفيق

   السيد الرئيس
اإلجيابية اليت أسفرت عنها تعبئة  إال أن التطورات املشجعة احلاصلة منذ قمتنا األخرية تشهد على النتائج. قلقنا الوضع يف الصومال ليثري شديدإن 

  .مساندة بقية اجملموعة الدولية والتزامها اجلهود يف إفريقيا وباخلصوص عندما تستفيد من
ال سيما من خالل نشر بعثة  األمم املتحدة مسؤولياته كاملة من أجل إعطاء دفع حاسم للجهود اإلفريقيةأمن منظمة  لقد آن األوان لكي يتحمل جملس

   .االحتاد اإلفريقي يف الصومال
ت و اجلماعة دليال على استعداد السلطا االتفاق املربم يف مارس الفارط بني احلكومة الفدرالية االنتقالية وجمموعة أهل السنة وهبذا الصدد يشكل

   .من اجملموعة الدولية ومن احملبذ أن حتظى جهود احلكومة الفدرالية االنتقالية باإلسناد املواتي. جيبوتي االنتقالية الصومالية للعمل على تنفيذ اتفاق
 للمساعدة على دعم أكدت العناية اليت توليها اجملموعة الدولية للصومال واستعدادها قد 2010مايو  22و  21إن ندوة إسطمبول املنعقدة يومي 

   .مؤسساته و على رفع حتدي إعادة اإلعمار وإعادة هيبة الدولة
واجلزائر كما سبق هلا أن . لتطبيع الوضع بالصومال الدينامية املسجلة مبناسبة هذه الندوة ينبغي للمجموعة الدولية أن تتحمل مسؤولياهتا وعلى ضوء

  .حتقيق هديف السلم و إعادة اإلعمار يف هذا البلدالرامية إىل  أعلنت ستظل تسهم يف جهود إفريقيا

   السيد الرئيس
يف ظروف جيدة يف  و ذلك بفضل تنظيم انتخابات عامة جرت 2005تنفيذ اتفاق السلم الشامل املوقع يف يناير  لقد اجتاز السودان مرحلة معتربة يف

   .2010أبريل 
ولنائبه سالفا كري  السودانية بنجاح هذا االقرتاع و أن أجدد كذلك هتاني للرئيس عمر احلسن البشري  وبودي أن أجدد هبذه املناسبة هتاني للحكومة

   .بإعادة انتخاهبما



 

رأيها بشأن مستقبل عالقاهتا  فطبقا التفاق السلم الشامل ستدعى ساكنة جنوب السودان للتعبري عن. يناير املقبل إن موعدا حامسا ينتظر السودان شهر
املرتتبة عنه  اإلفريقية فال ميكن ألي كان أن يبقى غري مكرتث بالتطور هذا بل وباالنعكاسات وملا كان الوضع هذا غري مسبوق يف القارة. قطرببقية ال

ة إىل البحث عن إىل حالة االرتياب هذه نأمل يف أن تتجه مجيع األطراف السوداني و هذا إمنا يعين أننا بالنظر. على السودان بالذات و على سائر إفريقيا
   .الشقيق برمته هلذا البلد وإعماهلا خدمة ملصلحة الشعب السوداني+ الوحدة اجلذابة+الكفيلة بتحقيق  الفرص

 املربمني منذ فرتة وجيزة بالدوحة بني احلكومة السودانية من جهة واحلركة من أجل أما الوضع يف دارفور فقد سجل تطورات مشجعة جراء االتفاقني

   .املساواة من جهة واحلركة من أجل التحرير و العدالة من جهة أخرىالعدالة و
   .مسار السلم بغية حثها وحضها على احرتام ما مت التعهد به ال بد من مواصلة جهود اإلقناع باجتاه أطراف األزمة اليت مل تنضم بعد إىل

  .الرئيس إدريس دبي إيتنو والرئيس عمر حسن البشري أن أتوجه بالتهنئة إىل أخوياالستقرار باملنطقة ال يفوتين يف إحالل السلم واألمن و لقاء إسهامهماو

   السيد الرئيس
بفضل اتفاقات السلم املربمة  مجهورية الكونغو الدميقراطيةغرار البورندي وكوت ديفوار ومجهورية إفريقيا الوسطى و لقد وفقت بعض البلدان اإلفريقية على

 تعزيز مسارات السلم اليت متتيع يف كل مرحلة من أجل استكمال وهذه تستحق التشج و التطورات. الذي لطاملا كابدوهيف وضع حد لدوامة العنف 
   .للنزاع مباشرهتا ال سيما مبناسبة تنظيم االنتخابات وخالل فرتة إعادة اإلعمار التالية

انتهاء عهدة الرئيس فرانسوا بوزيزي رئيس مجهورية  2009يونيو  11ابتداء من  إننا نرحب بانفراج األزمة اليت نشأت من الفراغ القانوني الذي أعقب
   .الوسطى إفريقيا

 سورو اللذان التزما بتجاوز خالفاهتما حول القوائم االنتخابية احرتاما منهما لروح كما نثمن احلكمة اليت حتلى هبا الرئيس غباغبو ووزيره األول غيوم

   .غادوغواالتفاق السياسي املربم يف وا
والتشجيعات نفسها مطلوبة من  فإن العناية 2011مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت ستنظم االنتخابات فيها يف  أما فيما خيص الوضع يف البورندي و يف

يف الفرتة  مكلفة بإعادة اإلعماروما إحداث جملس السلم و األمن شهر مايو املنصرم للجنة فرعية  .أجل قيادة فعالة ملسار إعادة اإلعمار التايل للنزاع
  .اإليه التالية للنزاعات إال خطوة تندرج يف سياق املقاربة الشاملة اليت ندعو

 مجهورية الكونغو الدميقراطية ندعو كافة األطراف املعنية يف البلدين راجني منها أن لتحقيق التطورات اإلجيابية اليت نصبو إىل تشجيعها يف البورندي وو

  .ة لشعيب البلدين وإلفريقيا مجعاءاملصاحلة خدمو لتكريس وترسيخ قيم الدميقراطيةللجوء إىل صناديق االقرتاع مناسبة جتعل من ا

   السيد الرئيس
الوضع املؤسف مثري  وهذا. السنتني األخريتني ويا لألسف حاالت استيالء على السلطة بطرق منافية للدستور خالل لقد سجلت الساحة اإلفريقية

السلطة هذه و كذلك عزمها على ترقية حلول دميقراطية يف كل زمان و كل مكان  إال أنه أتاح مرة أخرى تأكيد رفض إفريقيا لطرق الوصول إىل. للقلق
   .بالقارة

 بت املزايا اليت ميكن لالحتاد اإلفريقيوصفتها اجملموعة الدولية باإلجيابية عموما تث إن النهاية السعيدة اليت آلت إليها األزمة يف غينيا بفضل تنظيم انتخابات

   .تعيش نفس أوضاع التغيري املنايف للدستور أن جينيها دون أن يتنازل عن مبادئه كما تثبت التأثريات اإلجيابية على البلدان اليت
الدعم الالزم هلذا البلد حتى  خالل تقديم الدستوري بغينيا فإن املطلوب من اآلن فصاعدا هو تعزيز املكسب هذا من ملا مت حتقيق العودة إىل النظامو

   .لفرتة النزاع و إصالح قطاع األمن التايل ينجز املهمتني احلامستني املتمثلتني يف إعادة اإلعمار



 

نه من ومن مثة نرى أ. ودائما يف مدغشقر ال يشري يف هذه املرحلة إىل مؤشر مشجع للخروج من األزمة خروجا حقا نأسف لكون فحص الوضع السائدو
املواقف  يتساموا عن التصلب يف املواقف واإلنفراد يف املقاربات وباخلصوص عندما تتطور هذه املواتي توجيه نداء جديد ألطراف األزمة حتى

   .ادة النظر فيهاالقارية وجمموعة التنمية يف بلدان إفريقيا اجلنوبية وإع واملقاربات إىل معارضة التوصيات و اجلهود التضامنية اليت تبذهلا منظمتنا
تغيري احلكومات بطرق منافية للدستور تبقى قائمة يف  حول 2010الواضح أن وجاهة مذهب وقرارات قمتنا الرابعة عشرة املنعقدة يف فرباير  من

   .مدغشقر البحث عن خمرج حقيقي لألزمة يف
 و نأمل يف أن تكون التطمينات اليت قدمها اجمللس. األمن على التنديد بهالسلم و  تغيريا منافيا للدستور حرص جملس 2010لقد شهد النيجر يف فرباير 

طريق انتخابات لن يشارك فيها أي من أعضائه فاحتة خري للخروج  األعلى إلعادة الدميقراطية من خالل التزامه الواضح بالرجوع إىل النظام الدستوري عن
  .املنافية للدستور اد اإلفريقي يف جمال حماربة ظاهرة التغيرياتوظروف تستجيب ملذهب و مبادئ االحت من األزمة يف آجال

   السيد الرئيس
لنا اجلهود اليت بذلناها  لقد أتاحت. للتنمية االقتصادية يف قارتنا وحملاربة الفقر وحتسني ظروف معيشة شعوبنا إن تعزيز السلم و األمن مسألة أساسية

  .ما زلنا نبذهلا حتقيق تقدم معتربو
والتضامين من أجل أن نكرس يف كافة أصقاع  فعلينا مبواصلة مسعانا اجلماعي. التحديات الواجب رفعها تبقى هي األخرى حتديات جسيمة إال أن
 ."اخلالفات وإرساء سلم دائم يف القارة العمد إىل اليت هي أحسن يف تسوية اإفريقي

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزائري والفصل الثامن منه-األورو ديباجة اتفاق الشراكة: 08امللحق رقم
  

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ci-après dénommée « Algérie », d’une part, et 



 

LE ROYAUME DE BELGIQUE, 

LE ROYAUME DU DANEMARK, 

LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, 

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, 

LE ROYAUME D’ESPAGNE, 

LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

L’IRLANDE, 

LA REPUBLIQUE ITALIENNE, 

LE GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, 

LE ROYAUME DES PAYS-BAS, 

LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE, 

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, 

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, 

LE ROYAUME DE SUEDE, 

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE –BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, 

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne , ci-après 

dénommées les « Etats membres », et 

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, 

ci-après dénommées « Communauté », d’autre part, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT la proximité et l’interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats 
membres et l’Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ; 

CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et l’Algérie souhaitent renforcer ces 
liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le 
partenariat et le co-développement ; 



 

CONSIDERANT l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte 
des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’Homme et des libertés 
politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association ; 

CONSCIENTS, d’une part de l’importance de relations se situant dans un cadre global euro-
méditerranéen et, d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ; 

DESIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des 
dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de 
développement économique et social de la Communauté et de l’Algérie ; 

CONSCIENTS de l’importance du présent Accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les 
concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue ; 

DESIREUX d’établir et d’approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et 
internationales d’intérêt commun ; 

CONSCIENTS que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une 
menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région ; 

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d’apporter à l’Algérie un soutien 
significatif à ses efforts de réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de 
développement social ; 

CONSIDERANT l’option prise respectivement par la Communauté et l’Algérie en faveur du 
libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte du cycle d’Uruguay ; 

DESIREUX d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les 
domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de 
l’environnement afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ; 

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre 
IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume Uni et l’Irlande en tant 
que parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté 
européenne jusqu’à ce que le Royaume Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à l’Algérie qu’il 
est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au 
protocole sur la position du Royaume uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union 
européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions 
s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark ; 

CONVAINCUS que le présent Accord constitue un cadre propice à l’épanouissement d’un 
partenariat qui se base sur l’initiative privée, et qu’il crée un climat favorable à l’essor de 
leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, facteur 
indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation 
technologique ; 



 

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : 

TITRE VIII 
COOPERATION DANS LE DOMAINE 

DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES 
Article 82 

Renforcement des institutions et Etat de droit 

1. Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les 
parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans 
les domaines de l’application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la 
consolidation de l’Etat de droit. 

2. Par rapport à l’accès à la justice, les parties veilleront, également, au respect des droits 
des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de l’autre 
partie. 

Article 83 
Coopération dans le domaine de la circulation des personnes 

Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront, en 
conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et 
à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d’examiner, 
dans le cadre de leur compétence, la simplification et l’accélération des procédures de 
délivrance des visas aux personnes participant à la mise en œuvre du présent accord. 
 
Le Comité d’association examinera périodiquement la mise en œuvre du présent article. 

Article 84 
Coopération dans le domaine de la prévention et contrôle de 

l’immigration illégale 

1. Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à développer une coopération 
mutuelle et bénéfique portant sur l’échange d’informations sur les flux d’immigration 
illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. 
 
A cette fin : 
 
-  l’Algérie, d’une part, et chaque Etat membre de la Communauté, d’autre part, 
acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de 
l’autre partie, après accomplissement des procédures d’identification nécessaires 
-  l’Algérie et les Etats membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants 
les documents d’identité nécessaires à cette fin. 
 

2. Les parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en 
situation régulière, conviennent de négocier à la demande d’une partie, en vue de 
conclure des accords bilatéraux de lutte contre l’immigration illégale ainsi que des 
accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par 
l’une des parties, la réadmission de ressortissants d’autres pays en provenance directe 



 

du territoire de l’une des parties. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces 
accords seront définies, le cas échéant, par les parties dans le cadre de ces accords 
mêmes ou de protocoles de mise en œuvre de ces accords. 
 

3. Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être 
déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y compris la 
détection de faux documents. 

 
 

Article 85 
Coopération en matière juridique et judiciaire 

1. Les parties conviennent que la coopération dans le domaine juridique et judiciaire est 
essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues 
par le présent accord. 

2. Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d’accords dans ces 
domaines. 

3. La coopération judiciaire civile portera notamment sur: 
- Le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement 

des différends ou d’affaires à caractère civil, commercial ou familial ; 
- l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de 

l’administration de la justice civile. 
4. La coopération judiciaire pénale portera sur : 

- le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou 
d’extradition ; 

- le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la 
coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuelles, de 
lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale. 

5. Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation 
spécialisée. 

 
 
 

Article 86 
Prévention et lutte contre la criminalité organisée 

1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité 
organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes ; de l’exploitation à 
des fins sexuelles ; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de 
transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel 
radioactif ; de la corruption ; du trafic de voitures volées ; du trafic d’armes à feu et 
des explosifs ; de la criminalité informatique et du trafic de biens culturels. 
 
Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes 
appropriés. 
 



 

2. La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la 
formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et de structures chargées de 
combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du 
crime. 

Article 87 
Lutte contre le blanchiment de l’argent 

1. Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher 
l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment d capitaux provenant 
d’activités criminelles en général et du trafic illicite de drogue en particulier. 

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et 
technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de lutte 
contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adoptées en la matière par la 
Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier 
le groupe d’action financière internationale (GAFI). 

3. La coopération visera: 
 

a) la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la 
lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que les agents du corps judiciaire ; 

b) un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la matière et au 
renforcement de celles déjà existantes. 

 
Article 88 

Lutte contre le racisme et la xénophobie 
Les parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir et de 
combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondées sur la race, l’origine 
ethnique et la religion, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la 
formation et du logement. 
 
A cette fin, les actions d’information et de sensibilisation seront développées. 
 
Dans ce cadre, les parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou 
administratives soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par les 
discriminations mentionnées ci-dessus. 
 
Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement 
fondées sur la nationalité. 

Article 89 
Lutte contre la drogue et la toxicomanie 

1. La coopération vise à : 
a) améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et 

combattre la culture, la production, l’offre, la consommation et les trafic illicites de 
stupéfiants et de substances psychotropes ; 

b) éliminer la consommation illicite de ces produits. 
 



 

2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les 
stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. 
Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l’objet de consultations et d’une 
coordination étroite. Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et 
privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le 
Gouvernement de l’Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses 
Etats membres. 

3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants : 
a) la création ou l’extension d’institutions socio-sanitaires et de centres d’information 

pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ; 
b) la mise en oeuvre de projets de prévention, d’information ou de formation et de 

recherche épidémiologique ; 
c) l’établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs 

et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la 
Communauté et les instances internationales concernées. 

d) Le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre les trafic illicite de 
drogues. 
 

4. Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale. 

Article 90 
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme 

Les parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties et de leurs 
législations et réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et 
réprimer les actes de terrorisme : 
 

- dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de 
Sécurité et des autres résolutions pertinentes ; 

- par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de 
soutien conformément au droit international et national ; 

- par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le 
terrorisme ainsi que dans les domaines techniques et de la formation. 

Article 91 
Coopération en matière de lutte contre la corruption 

1. Les parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques 
internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans 
les transactions commerciales internationales: 
- en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de 

corruption, pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions 
commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes 
morales ; 

- En se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de 
corruption. 



 

2. La coopération visera également l’assistance technique dans le domaine de la 
formation des agents et magistrats chargés de la prévention et de la lutte contre la 
corruption et le soutien aux initiatives visant à l’organisation de la lutte contre cette 
forme de criminalité. 
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